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(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 154/2004
af 26. januar 2004
om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de
fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire om fiskeri ud for Côte d'Ivoire, for perioden
1. juli 2003 til 30. juni 2004
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37, sammenholdt med artikel 300,
stk. 2, og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen
om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle
modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire om
fiskeri ud for Côte d'Ivoire, for perioden 1. juli 2003 til 30. juni
2004, godkendes på Det Europæiske Fællesskabs vegne.
Teksten til aftalen i form af brevveksling er knyttet til denne
forordning (4).

ud fra følgende betragtninger:
Artikel 2
(1)

Ifølge aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire om fiskeri ud
for Côte d'Ivoires kyst (2) indleder de kontraherende
parter, inden gyldighedsperioden for den protokol, der
er knyttet til aftalen, udløber, forhandlinger om efter
fælles aftale at fastlægge indholdet af protokollen for den
følgende periode og eventuelt ændringer af eller tilføjelser til bilaget.

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles
således mellem medlemsstaterne:
a) demersalt fiskeri:
Spanien: 600 brt pr. måned i årsgennemsnit
b) tunfiskeri:
i) notfartøjer til tunfiskeri:

(2)

De to parter har besluttet at forlænge den nuværende
protokol, der blev godkendt ved forordning (EF) nr. 722/
2001 (3), med et år ved en aftale i form af brevveksling i
afventning af forhandlingerne om de ændringer, der skal
foretages i protokollen.

— Frankrig: 18 fartøjer
— Spanien: 21 fartøjer
ii) langlinefartøjer med flydeline:
— Spanien: 15 fartøjer
— Portugal: 5 fartøjer
iii) stangfiskerfartøjer til tunfiskeri:

(3)

Det er i Fællesskabets interesse, at denne forlængelse
godkendes.

— Frankrig: 7 fartøjer
— Spanien: 5 fartøjer

(4)

Det bør bekræftes, hvordan fiskerimulighederne skal
fordeles mellem medlemsstaterne —

(1) Udtalelse af 18.12.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) EFT L 379 af 31.12.1990, s. 3.
(3) EFT L 102 af 12.4.2001, s. 1.

Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke
opbruges med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan
Kommissionen tage licensansøgninger fra andre medlemsstater
i betragtning.
(4) EUT L 319 af 4.12.2003, s. 19.
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Artikel 3
Medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til denne aftale i form af brevveksling, skal meddele Kommissionen, hvor store mængder af hver bestand deres fartøjer fanger i Côte d'Ivoires fiskerizone, jf. de nærmere
bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 (1).
Artikel 4
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 26. januar 2004.
På Rådets vegne
B. COWEN

Formand

(1) EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 155/2004
af 29. januar 2004
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 30. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
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 29. januar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode ( )

Fast importværdi

0702 00 00

052
204
212
999

87,7
37,2
127,9
84,3

0707 00 05

052
204
999

138,3
45,2
91,8

0709 90 70

052
204
999

80,5
54,7
67,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
448
624
999

47,1
54,5
48,2
44,1
32,8
84,2
51,8

0805 20 10

052
204
999

74,2
89,3
81,8

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

052
204
220
464
624
662
999

76,0
74,2
82,7
82,6
78,7
38,0
72,0

0805 50 10

052
600
999

73,0
62,0
67,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
720
999

73,2
55,3
96,5
87,2
86,9
79,8

0808 20 50

060
388
400
528
720
999

61,1
108,6
88,0
81,9
45,5
77,0

1

(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. 156/2004
af 29. januar 2004
om EF-tilskud til EF-referencelaboratorier i henhold til artikel 28 i beslutning 90/424/EØF
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(7)

Det er nødvendigt at fastlægge, hvilken omregningskurs
der skal anvendes for de betalingsanmodninger, der
indgives i national valuta som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 (3) om den agromonetære ordning
for euroen.

(8)

Der bør fastsættes bestemmelser til harmonisering af
fremlæggelsen af det foreløbige budget for laboratorieudgifter, for så vidt angår aktiviteter gennemført i henhold
til EU-veterinærlovgivningen.

(9)

Da der vil blive foretaget en række ændringer i forordning (EF) nr. 324/2003, bør forordningen erstattes af
hensyn til klarheden.

(10)

En sund økonomiforvaltning berettiger anvendelse af
reglerne vedrørende støtteberettigelse fra begyndelsen af
2004 for fastlæggelsen af de støtteberettigede udgifter,
der er afholdt det samme år.

(11)

Med henblik på finanskontrollen anvendes artikel 8 og 9
i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999
om finansiering af den fælles landbrugspolitik (4).

(12)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni
1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel
28, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2

I Kommissionens forordning (EF) nr. 324/2003 ( ) fastsættes det, til hvilke udgifter, der afholdes af de EF-referencelaboratorier, som modtager tilskud i henhold til
artikel 28 i beslutning 90/424/EØF, der kan ydes støtte,
og hvilke procedurer der gælder for indberetning af
udgifter og revision.
EF-referencelaboratorierne
(»laboratorierne«)
bistår
Fællesskabet med udførelsen af de funktioner og
opgaver, der er fastlagt i EF-veterinærlovgivningen.
Omfanget af de årlige EF-tilskud (»tilskud«) til visse EFreferencelaboratoriers arbejde fastsættes hvert år ved
hjælp af specifikke beslutninger inden for veterinærmedicin og folkesundhed, dyresundhed og restkoncentrationer.
Udgifterne til tjenesterejser for laboratoriernes personale
må i øjeblikket finansieres af laboratorierne over støttemodtagerens generalomkostninger med et beløb
svarende til op til 7 % af de samlede støtteberettigede
udgifter i forbindelse med aktionen.
Eftersom disse tjenesterejser repræsenterer en stadig
større del af støttemodtagerens generalomkostninger, og
visse udgifter til tjenesterejser kan dækkes på basis af en
standardsats pr. dag, bør der afsættes et særligt afsnit
hertil i hvert enkelt laboratoriums årlige støtteberettigede
udgifter.
I lyset af udgifterne og fordelene ved de relevante workshopper bør antallet af støtteberettigede deltagere i
workshopper begrænses, samtidig med at der bør inviteres mindst én person fra hver medlemsstat. Beslutninger om at dispensere fra denne regel bør ske i behørigt begrundede tilfælde og inden for rammerne af det
tilskud, der ydes til gennemførelsen af den pågældende
workshop.

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).
(2) EUT L 47 af 21.2.2003, s. 14.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Foreløbigt budget
EF-referencelaboratorierne (»laboratorierne«) fremlægger inden
den 1. oktober hvert kalenderår (»n«) det foreløbige budget for
laboratorieudgifter i forbindelse med EF-aktiviteter for kalenderåret »n+1«.
Laboratorierne fremlægger det foreløbige budget i elektronisk
form i overensstemmelse med bilag I.
(3) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.
(4) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

L 27/6

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Artikel 2

30.1.2004

b) Resten udbetales, efter at Kommissionen har godkendt bilagene og en teknisk rapport om anvendelsen af tilskuddet.

Regler vedrørende støtteberettigelse
Inden for rammerne af det årlige EF-tilskud, som tildeles laboratorierne, gælder reglerne vedrørende støtteberettigelse i bilag II
for udgifter vedrørende personale, kapitalgoder, hjælpematerialer, forsendelse af prøver til sammenlignende undersøgelser,
tjenesterejser og generalomkostninger.

c) Bilagene skal forelægges i overensstemmelse med bilag V og
senest tre måneder efter workshoppens afholdelse.
d) Overholdes tidsfristen i litra c) ikke, nedsættes tilskuddet
med 25 % ved en forsinkelse på en måned i forhold til den
fastsatte frist for forelæggelse af dokumenterne, 50 % ved en
forsinkelse på to måneder, 75 % ved en forsinkelse på tre
måneder og 100 % ved en forsinkelse på fire måneder.

Artikel 3
Udbetaling af tilskud til laboratoriers arbejde
Under forudsætning af at de godkendte arbejdsprogrammer
gennemføres effektivt, og at støttemodtagerne forelægger al den
nødvendige dokumentation for Kommissionen inden for de i
denne artikel fastsatte frister, udbetales tilskuddet til laboratoriets arbejde på følgende måde:
a) Et forskud på 70 % af det samlede beløb kan udbetales efter
anmodning herom fra støttemodtageren.
b) Resten udbetales, når støttemodtageren har forelagt
i) et finansielt regnskab, der er attesteret af laboratoriets
leder

Artikel 6
Bilag
1. Laboratoriets tekniske direktør opbevarer en bekræftet
genpart af alle bilag, såsom fakturaer, lønsedler og tilstedeværelseslister samt dokumentation for forsendelse af prøver, tjenesterejser osv.
2. De indberettede udgifter registreres af støttemodtageren i
dennes driftsbogholderi, og støttemodtageren gemmer alle bilag
i fem år til revisionsformål.

ii) bilag vedrørende de sammenlignende undersøgelser og
iii) en teknisk rapport.
c) Det attesterede finansielle regnskab skal forelægges i overensstemmelse med bilag III og senest den 31. marts i det år,
der følger den periode, for hvilken der blev ydet tilskud.
d) Overholdes tidsfristen i litra c) ikke, nedsættes tilskuddet
med 25 % den 1. maj, 50 % den 1. juni, 75 % den 1. juli og
100 % den 1. september.

Bilagene til dokumentation for alle de udgifter og arbejdstimer,
der fremgår af tilskudsansøgningen, sendes til Kommissionen,
hvis denne anmoder herom.

Artikel 7
Omregningskurs ved indgivelse af ansøgninger i national
valuta

Artikel 4
Regler vedrørende støtteberettigelse for workshopper
1.
Inden for rammerne af det tilskud, der ydes til gennemførelsen af en workshop, gælder de regler vedrørende støtteberettigelse, som er fastsat i bilag IV, for udgifter til rejsegodtgørelse og dagpenge for højst 30 deltagere i workshopper, idet
der skal inviteres mindst én person fra hver medlemsstat.
2.
I behørigt begrundede tilfælde kan der dispenseres fra stk.
1 ved beslutningen om det årlige EF-tilskud til visse EF-referencelaboratoriers arbejde.

Artikel 5

Omregningskursen for betalingsanmodninger i national valuta,
der indsendes i måneden »n«, er kursen for den 10. dag i
måneden »n+1« eller kursen for den første forudgående dag, for
hvilken man råder over en generel kursnotering.

Artikel 8
Revision
Kommissionen kan gennemføre revision i overensstemmelse
med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1258/1999.

Udbetaling af EF-tilskud til gennemførelse af workshopper
Artikel 9

Under forudsætning af at workshoppen gennemføres effektivt,
og at støttemodtagerne forelægger al den nødvendige dokumentation for Kommissionen inden for de i denne artikel fastsatte frister, udbetales tilskuddet til gennemførelsen af en workshop på følgende måde:

Forordning (EF) nr. 324/2003 ophæves.

a) Et forskud på 70 % kan udbetales efter anmodning herom
fra støttemodtageren inden for 60 dage før den fastsatte
dato for workshoppen.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som
henvisninger til nærværende forordning.

Ophævelse

30.1.2004
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Artikel 10
Ikrafttræden og anvendelse
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
(Artikel 1)
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BILAG II
(Artikel 2)
Regler vedrørende støtteberettigelse for udgifter vedrørende personale, kapitalgoder, hjælpematerialer, forsendelse af prøver til sammenlignende undersøgelser, tjenesterejser og generalomkostninger
1. Pe rson a le
Udgifter til personale uanset ansættelsesforhold vedrører kun faktisk afholdte lønudgifter (vederlag, løn, udgifter til
sociale ordninger og pensionsbidrag) til videnskabelige medarbejdere, universitetsuddannede medarbejdere, teknikere
og administrativt personale, hvis arbejde udelukkende eller en del af tiden specifikt vedrører de fællesskabsopgaver,
der er beskrevet i det godkendte arbejdsprogram.
Alle arbejdstimer vedrørende fællesskabsopgaver skal registreres og attesteres på grundlag af mindst 12 måneder og
1 600 timer pr. år. Dette skal gøres mindst en gang om måneden af den projektleder, som er udpeget, eller af en
behørigt bemyndiget ledende medarbejder hos støttemodtageren.
2. K a p i ta lg oder
Udgifter til køb eller leasing/leje af udstyr kan påføres som direkte udgifter. De godtgørelsesberettigede udgifter vedrørende leaset/lejet udstyr i undersøgelsens varighed må ikke overstige de godtgørelsesberettigede udgifter ved køb af
det pågældende udstyr. De godtgørelsesberettigede udgifter beregnes som følger:
A×C×D
B
A = Den periode udtrykt i måneder, hvori udstyret skal anvendes til projektet, efter det er leveret. Kun udstyr, som
er betalt i den periode, hvori der ydes tilskud, er støtteberettiget.
B = Afskrivningsperiode på 60 måneder (36 måneder for edb-udstyr, der koster under 25 000 EUR).
C = Udgifter til udstyr eksklusive moms.
D = Procentuel anvendelse af udstyret til projektet.
Moms, som støttemodtageren ikke kan få refunderet, betragtes som støtteberettigede udgifter.
3. H j ælpe ma te r i a ler
De støtteberettigede udgifter beregnes på grundlag af de faktiske udgifter eksklusive moms, som er afholdt i den
pågældende periode. Støttemodtageren skal også anføre, hvor stor en procentdel af laboratoriets samlede budget for
hjælpematerialer de enkelte poster omfatter.
Alle andre udgifter til administration, forretningsrejser bortset fra tjenesterejser i henhold til punkt 5 og sekretariat
betragtes som værende omfattet af »generalomkostninger«.
4. F or se ndel se a f p røv e r ti l samme nl i g ne nde un de r søg elser
Godtgørelsen baseres på faktiske udgifter eksklusive moms til forsendelse af prøver i forbindelse med sammenlignende undersøgelser mod indsendelse af bilag.
5. T j e ne ste re j se r
Rejse- og opholdsudgifter afholdt af laboratoriernes personale i forbindelse med tjenesterejser, der indgår som en del
af det godkendte arbejdsprogram, refunderes med et beløb på højst 5 000 EUR. Opholds- og hoteludgifter må ikke
overstige de fastsatte dagpengebeløb og de lofter for hoteludgifter, der gælder for EF-ansatte.
6. G en er a lomkostn i n g e r
Et fast beløb på 7 % af de faktiske støtteberettigede udgifter baseret på alle de direkte udgifter anført ovenfor (punkt
1-5) udbetales automatisk.
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BILAG IV
(Artikel 4)
REGLER VEDRØRENDE STØTTEBERETTIGELSE FOR WORKSHOPPER
1. R ejse til stede t, hvor w or ksh oppe n finder ste d
De støtteberettigede udgifter til togrejser svarer til prisen for en billet (1. klasse) til rejse ad den korteste strækning.
Godtgørelsen af udgifter til flyrejser er baseret på rejse på økonomiklasse med den billigst mulige billet under hensyntagen til rejserute og -mål. Hvis det er muligt, skal der købes billetter under gældende rabatordninger (Apex, Pex,
Excursion osv.). Hvis rejsen gennemføres inden for et døgn før eller efter en weekend, kan der udbetales yderligere
dagpenge med henblik på at gøre det muligt at købe billetter under gældende rabatordninger, hvis dette medfører en
samlet besparelse (rejseudgifter + dagpenge).
Hvis deltagerne anvender deres private bil i stedet for at rejse med fly og/eller tog, godtgøres rejseudgifterne på
grundlag af prisen for den billigste togbillet på første klasse ad den korteste strækning eksklusive tillæg. Hvis to eller
flere personer anvender samme bil, er kun ejeren af bilen berettiget til godtgørelse af rejseudgifterne. Hvis man
anvender en privat bil, godtgøres parkerings- og vejafgifter ikke. Hvis deltagerne anvender deres private bil, bærer de
det fulde ansvar for skader på deres egen bil og skader, som de med deres egen bil forårsager på en tredjepart. De
ansvarlige for workshoppen kan under ingen omstændigheder imødekomme anmodninger om erstatning, uanset
grunden til at en deltager har anvendt sin private bil.
Enhver forsømmelighed fra deltagernes side (f.eks. bortkomne vouchere) og de økonomiske konsekvenser heraf er
deltagernes eget ansvar.
2. Da g pe ng e be løb
Følgende dagpengebeløb, som har været gældende siden den 24. marts 1999 (datoen for offentliggørelse af forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 620/1999 (EFT L 78 af 24.3.1999)), justeres i overensstemmelse med de dagpengebeløb,
som er gældende på datoen for afholdelse af workshoppen. I begrundede tilfælde kan dagpengebeløbet forhøjes med
differencen mellem værelsesprisen (eksklusive morgenmad) og 50 % af dagpengebeløbet.
Land, hvori workshoppen afholdes

Dagpengebeløb (i EUR)

Belgien

149,63

Danmark

179,28

Tyskland

127,10

Grækenland

113,19

Spanien

141,30

Frankrig

130,29

Irland

165,20

Italien

129,82

Luxembourg

143,48

Nederlandene

147,69

Østrig

121,81

Portugal

142,98

Finland

155,60

Sverige

156,54

Det Forenede Kongerige

199,21
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 157/2004
af 29. januar 2004
om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som
ikke er omfattet af traktatens bilag I
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1520/2000
bestemmer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen i
givet fald skal tages hensyn til produktionsrestitutioner,
støtte eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, der finder anvendelse på de basisprodukter, der er
anført i bilag A til den pågældende forordning, eller
dermed ligestillede produkter i alle medlemsstaterne i
henhold til forordningen om den fælles markedsordning
for den pågældende sektor.

(5)

I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1255/1999 ydes der støtte til skummetmælk, som er
produceret i Fællesskabet og forarbejdet til kasein, hvis
mælken og den kasein, som er fremstillet af denne mælk,
opfylder bestemte betingelser.

(6)

I henhold til 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 (5), senest ændret ved forordning (EF) nr.
635/2000 (6), skal der leveres smør og fløde til nedsatte
priser til industrier, der fremstiller visse varer.

(7)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1039/2003 af 2.
juni 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger
for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter
med oprindelse i Estland og for udførsel af visse landbrugsprodukter til Estland (7), Rådets forordning (EF) nr.
1086/2003 af 18. juni 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede
landbrugsprodukter med oprindelse i Slovenien og for
udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til
Slovenien (8), Rådets forordning (EF) nr. 1087/2003 af
18. juni 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Letland og for udførsel af visse
forarbejdede landbrugsprodukter til Letland (9), Rådets
forordning (EF) nr. 1088/2003 af 18. juni 2003 om
autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel
af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse
i Litauen og for udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til Litauen (10), Rådets forordning (EF) nr.
1089/2003 af 18. juni 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede
landbrugsprodukter med oprindelse i Slovakiet og for
udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til
Slovakiet (11) og Rådets forordning (EF) nr. 1090/2003 af

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
15. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1787/2003 (2), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1255/1999 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, litra a), b), c), d), e) og g), i
nævnte forordning omhandlede produkter og priserne
inden for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.
I Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 af 13.
juli 2000 om fastsættelse af fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutionsordningen og af kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er
opført i traktatens bilag I (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 740/2003 (4), præciseres det, for hvilke af
disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der
gælder ved disse produkters udførsel i form af varer, der
er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 1, første afsnit, i forordning
(EF) nr. 1520/2000 fastsættes restitutionssatsen pr.
100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter for
hver måned.

(3)

I forbindelse med visse mejeriprodukter, der udføres i
form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I,
er der imidlertid, hvis der på forhånd fastsættes høje
restitutionssatser, risiko for, at de forpligtelser, der er
indgået i tilknytning til disse restitutioner, ikke kan
opfyldes. For at undgå dette er det nødvendigt at træffe
passende forebyggende foranstaltninger, men uden at
udelukke indgåelsen af langvarige kontrakter. Fastsættelse
af særlige restitutionssatser i forbindelse med forhåndsfastsættelse af restitutioner for disse produkter skulle
gøre det muligt at opfylde disse to målsætninger.

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

EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.
EUT L 270 af 21.10.2003, s. 121.
EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1.
EUT L 106 af 29.4.2003, s. 12.

(5) EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3.
(6) EFT L 76 af 25.3.2000, s. 9.
(7) EUT L 151 af 19.6.2003, s. 1.
(8) EUT L 163 af 1.7.2003, s. 1.
(9) EUT L 163 af 1.7.2003, s. 19.
(10) EUT L 163 af 1.7.2003, s. 38.
(11) EUT L 163 af 1.7.2003, s. 56.
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18. juni 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Tjekkiet og for udførsel af visse
forarbejdede landbrugsprodukter til Tjekkiet (1) kan der
med virkning fra den 1. juli 2003 ikke ydes eksportrestitutioner for forarbejdede landbrugsprodukter, som ikke
er anført i traktatens bilag I, når de udføres til Estland,
Slovenien, Letland, Litauen, Slovakiet eller Tjekkiet.
(8)

(9)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 999/2003 af 2.
juni 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger
for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter
med oprindelse i Ungarn og for udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til Ungarn (2) kan der med
virkning fra den 1. juli 2003 ikke ydes eksportrestitutioner for varer omhandlet i artikel 1, stk. 2, i nævnte
forordning, når de udføres til Ungarn.
I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1890/2003 af
27. oktober 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Malta og for udførsel af visse
forarbejdede landbrugsprodukter til Malta (3) kan der
med virkning fra den 1. november 2003 ikke ydes
eksportrestitutioner for forarbejdede landbrugsprodukter,
som ikke er anført i traktatens bilag I, når de udføres til
Malta.

30.1.2004

(10)

Under hensyn til overslagene over udgifter og de disponible budgetmidler er det fortsat nødvendigt at sikre en
stram styring.

(11)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De restitutionssatser, der gælder for de i bilag A til forordning
(EF) nr. 1520/2000 og de i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/
1999 anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der
er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999, fastsættes
for de produkter, der er anført i bilaget til nærværende forordning, i overensstemmelse med bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 30. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 163 af 1.7.2003, s. 73.
(2) EUT L 146 af 13.6.2003, s. 10.
(3) EUT L 278 af 29.10.2003, s. 1.
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BILAG
Restitutionssatser fra 30. januar 2004 for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er
omfattet af traktatens bilag I
(EUR/100 kg)
Restitutionssatser (1)
KN-kode

ex 0402 10 19

Varebeskrivelse

i tilfælde af
forudfastsættelse
af restitutionerne

i andre tilfælde

—

—

45,15

64,50

a) for så vidt angår udførsel af varer, der i form af produkter,
som er ligestillet med PG 3, indeholder smør eller fløde til
nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er
fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

54,05

77,22

b) for så vidt angår udførsel af andre varer

72,45

103,50

a) for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør eller
fløde til nedsat pris, og som er fremstillet på de betingelser,
som er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

65,10

93,00

b) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KNkode 2106 90 98 med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

129,68

185,25

c) for så vidt angår udførsel af andre varer

124,60

178,00

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat
sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på under 1,5
vægtprocent og derunder (PG 2):
a) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KNkode 3501
b) for så vidt angår udførsel af andre varer

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat
sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):

(1) Med virkning fra den 1. juli 2003 finder disse satser ikke anvendelse ved udførsel til Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien
eller Tjekkiet af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I, og ved udførsel til Ungarn af de varer, der er omhandlet i artikel 1,
stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2003. Med virkning fra den 1. november 2003 finder disse satser ikke anvendelse ved udførsel til
Malta af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 158/2004
af 29. januar 2004
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

fedtstoffer eller stivelse, idet indholdet heraf er særlig
betegnende med hensyn til mængden af det basisprodukt, som faktisk indeholdes i det forarbejdede produkt.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
(5)

For så vidt angår maniokrødder og andre tropiske rødder
og rodfrugter såvel som mel heraf gør de påtænkte
udførslers økonomiske aspekt, særlig under hensyntagen
til disse produkters art og oprindelse, ikke for tiden fastsættelse af en eksportrestitution påkrævet. På grund af
Fællesskabets ringe andel i verdenshandelen med visse
produkter forarbejdet på basis af korn er fastsættelse af
en eksportrestitution for disse ikke for tiden nødvendig.

(6)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders
særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere
restitutionen for visse produkter alt efter bestemmelsesstedet.

(7)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den
kan ændres i mellemtiden.

(8)

Visse produkter forarbejdet på basis af majs kan undergå
en varmebehandling, der kan medføre ydelse af en restitution, der ikke svarer til produktets kvalitet. Det bør
anføres, at produkter med indhold af prægelatineret
stivelse ikke kan omfattes af eksportrestitutioner.

(9)

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

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. 1104/2003 (2), særlig
artikel 13, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (3), senest
Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (4), særlig artikel
13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
og artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 kan
forskellen mellem noteringerne eller priserne for de
produkter, som er nævnt i artikel 1 i disse forordninger,
og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet
udlignes ved en eksportrestitution.
I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95
skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til
situationen og den forventede udvikling dels med hensyn
til de disponible mængder af korn, ris og brudris samt
disse produkters pris på Fællesskabets marked, dels med
hensyn til priserne for korn, ris, brudris og kornprodukter på verdensmarkedet. Ifølge de samme artikler er
det ligeledes vigtigt at sikre ligevægt på korn- og rismarkederne og en naturlig udvikling for så vidt angår priser
og samhandel samt at tage hensyn til de påtænkte
udførslers økonomiske aspekter og til interessen i at
undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked.
Ved artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/
95 (5), ændret ved forordning (EF) nr. 2993/95 (6), om
regler for indførsel og udførsel af produkter forarbejdet
på basis af korn og ris fastsættes de særlige kriterier, der
skal tages hensyn til ved beregningen af restitutionen for
disse produkter.
Den restitution, der skal ydes visse forarbejdede
produkter, bør alt efter produkterne gradueres i forhold
til deres indhold af aske, råcellulose, avner, proteiner,
EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.
EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.
EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 55.
EFT L 312 af 23.12.1995, s. 25.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for de i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EØF) nr. 1766/92 og artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 3072/95 omhandlede produkter, for hvilke forordning (EF) nr. 1518/95 gælder, fastsættes i overensstemmelse
med bilaget til denne forordning.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 30. januar 2004.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
til Kommissionens forordning af 29. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter
forarbejdet på basis af korn og ris
Produktkode

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100
1104 23 10 9100

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

C10
C10
C10
C11
C11
C11
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C12
C11
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

41,15
35,27
35,27
0,00
0,00
0,00
0,00
52,90
41,15
35,27
35,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,02
38,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,09

Produktkode

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C13
C13
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

33,80
0,00
0,00
0,00
0,00
7,35
0,00
0,00
0,00
0,00
47,02
47,02
47,02
47,02
45,60
45,60
0,00
46,07
35,27
46,07
35,27
35,27
46,07
35,27
48,27
33,50
35,27

(1) Der ydes ingen restitution for produkter, der har undergået en varmebehandling, der medfører prægelatinering af stivelsen.
(2) Restitutionerne ydes i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2730/75 (EFT L 281 af 1.11.1975, s. 20), som ændret.
NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som
ændret.
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EFT L 313 af 28.11.2003, s. 11).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:
C10
C11
C12
C13

Alle
Alle
Alle
Alle

bestemmelsessteder, undtagen
bestemmelsessteder, undtagen
bestemmelsessteder, undtagen
bestemmelsessteder, undtagen

Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Litauen, Letland, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet.
Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Litauen, Letland, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet.
Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Litauen, Letland, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet.
Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Litauen, Letland, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 159/2004
af 29. januar 2004
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

»andre kornarter«, som er de restitutionsberettigede kornprodukter med undtagelse af majs og majsprodukter.
Der bør ydes en restitution for den mængde kornprodukter, som foderblandingen indeholder.

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. 1104/2003 (2), særlig
artikel 13, stk. 3, og

(4)

I øvrigt skal der ved fastsættelsen af restitutionsbeløbet
ligeledes tages hensyn til mulighederne og betingelserne
for salg af de pågældende produkter på verdensmarkedet,
interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets
marked og udførslernes økonomiske aspekt.

(5)

Søm følge af den nuværende markedssituation for korn
og specielt udsigterne, hvad forsyningssituationen angår,
afskaffes eksportrestitutionerne.

(6)

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

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel
1 i forordningen, og priserne på disse produkter uden
for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.
I artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95
af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den
import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning
(EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for
korn og ris (3), defineres kriterierne for restitutionsbeløbets fastsættelse for disse produkter.
Der skal ved beregningen også tages hensyn til indholdet
af kornprodukter. Med henblik på en forenkling bør
restitutionen betales for to kategorier af »kornprodukter«,
nemlig for majs, som er den mest almindelige kornart i
udførte kornfoderblandinger og majsprodukter, og for

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for de under forordning (EØF) nr. 1766/
92 henhørende foderblandinger, for hvilke forordning (EF) nr.
1517/95 gælder, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende
forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 30. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
(2) EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.
(3) EFT L 147 af 30.6.1995, s. 51.
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BILAG
til

Kommissionens forordning af 29. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne
kornfoderblandinger

for

Produktkoder, for hvilke der ydes eksportrestitutioner:
2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000
Kornprodukter

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb

Majs og majsprodukter:
KN-kode 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Kornprodukter, med undtagelse af majs og majsprodukter

C10

EUR/t

0,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L
366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.
C10

Alle bestemmelsessteder, undtagen Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Litauen, Letland, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 160/2004
af 29. januar 2004
om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i
form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

Som følge af ordningen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om Fællesskabets
eksport af pastaprodukter til De Forenede Stater, der
godkendtes ved Rådets afgørelse 87/482/EØF (7), er det
nødvendigt at differentiere restitutionen for varer henhørende under KN-kode 1902 11 00 og 1902 19 00 alt
efter varernes bestemmelsessted.

(6)

I henhold til artikel 4, stk. 3 og 5, i forordning (EF) nr.
1520/2000 skal der fastsættes en nedsat eksportrestitutionssats, idet der tages hensyn til produktionsrestitutionen i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 (8), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1786/2001 (9), for det anvendte basisprodukt i
den periode, hvor varerne anses for fremstillet.

(7)

Spiritusholdige drikkevarer anses for at være mindre
følsomme over for prisen på korn, der anvendes ved
fremstillingen heraf. I protokol nr. 19 til akten om
Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongeriges tiltrædelse bestemmes der imidlertid, at der skal vedtages de
nødvendige foranstaltninger for at lette anvendelsen af
korn fra Fællesskabet til fremstilling af spiritus på basis
af korn. Den restitutionssats, der skal anvendes for korn,
der udføres i form af spiritusholdige drikkevarer, bør
derfor justeres.

(8)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1039/2003 af 2.
juni 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger
for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter
med oprindelse i Estland og for udførsel af visse landbrugsprodukter til Estland (10), Rådets forordning (EF) nr.
1086/2003 af 18. juni 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede
landbrugsprodukter med oprindelse i Slovenien og for
udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til
Slovenien (11), Rådets forordning (EF) nr. 1087/2003 af
18. juni 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Letland og for udførsel af visse
forarbejdede landbrugsprodukter til Letland (12), Rådets
forordning (EF) nr. 1088/2003 af 18. juni 2003 om
autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel
af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse
i Litauen og for udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til Litauen (13), Rådets forordning (EF) nr.
1089/2003 af 18. juni 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede
landbrugsprodukter med oprindelse i Slovakiet og for
udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til

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. 1784/2003 (2), særlig
artikel 13, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (3), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (4),
særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr.
1766/92 og til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr.
3072/95 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt
i artikel 1 i hver af de to forordninger, og priserne inden
for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 af 13.
juli 2000 om fastsættelse af fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutionsordningen og af kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er
opført i traktatens bilag I (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 740/2003 (6), præciseres det, for hvilke af
disse produkter der skal fastsættes en restitutionssats, der
gælder ved disse produkters udførsel i form af varer,
som er anført i bilag B til forordning (EØF) nr. 1766/92
eller i bilag B til forordning (EF) nr. 3072/95.

(3)

I henhold til artikel 4, stk. 1, første afsnit, i forordning
(EF) nr. 1520/2000 fastsættes restitutionssatsen pr.
100 kg af hvert af de pågældende basisprodukter hver
måned.

(4)

De forpligtelser, der er indgået om restitutioner, der kan
ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er iblandet
varer uden for traktatens bilag I, kan bringes i fare, hvis
der forudfastsættes høje restitutionssatser. Der bør derfor
træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse situationer,
uden at indgåelsen af langfristede kontrakter dermed
forhindres. Fastsættelsen af en specifik restitutionssats for
forudfastsættelsen af restitutionerne er en foranstaltning,
der kan sikre, at disse forskellige målsætninger bliver
opfyldt.

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.
EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.
EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.
EFT L 117 af 15.7.2000, s. 1.
EUT L 106 af 29.4.2003, s. 12.

(7) EFT L 275 af 29.9.1987, s. 36.
(8) EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112.
(9) EFT L 242 af 12.9.2001, s. 3.
(10) EUT L 151 af 19.6.2003, s. 1.
(11) EUT L 163 af 1.7.2003, s. 1.
(12) EUT L 163 af 1.7.2003, s. 19.
(13) EUT L 163 af 1.7.2003, s. 38.
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Slovakiet (1) og Rådets forordning (EF) nr. 1090/2003 af
18. juni 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Tjekkiet og for udførsel af visse
forarbejdede landbrugsprodukter til Tjekkiet (2) kan der
med virkning fra den 1. juli 2003 ikke ydes eksportrestitutioner for forarbejdede landbrugsprodukter, som ikke
er anført i traktatens bilag I, når de udføres til Estland,
Slovenien, Letland, Litauen, Slovakiet eller Tjekkiet.
I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 999/2003 af 2.
juni 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger
for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter
med oprindelse i Ungarn og for udførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter til Ungarn (3) kan der med
virkning fra den 1. juli 2003 ikke ydes eksportrestitutioner for varer omhandlet i artikel 1, stk. 2, i nævnte
forordning, når de udføres til Ungarn.

(9)

(10)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1890/2003 af
27. oktober 2003 om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede landbrugsprodukter med oprindelse i Malta og for udførsel af visse
forarbejdede landbrugsprodukter til Malta (4) kan der
med virkning fra den 1. november 2003 ikke ydes

30.1.2004

eksportrestitutioner for forarbejdede landbrugsprodukter,
som ikke er anført i traktatens bilag I, når de udføres til
Malta.
(11)

Under hensyn til overslagene over udgifter og de disponible budgetmidler er det fortsat nødvendigt at sikre en
stram styring.

(12)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De restitutionssatser, der gælder for de i bilag A til forordning
(EF) nr. 1520/2000 og de i artikel 1 i forordning (EØF) nr.
1766/92 eller i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 3072/95
anførte basisprodukter, som udføres i form af varer, der er
anført henholdsvis i bilag B til forordning (EØF) nr. 1766/92
eller i bilag B til forordning (EF) nr. 3072/95, fastsættes som
anført i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 30. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

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

EUT
EUT
EUT
EUT

L
L
L
L

163 af 1.7.2003, s. 56.
163 af 1.7.2003, s. 73.
146 af 13.6.2003, s. 10.
278 af 29.10.2003, s. 1.
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BILAG
Restitutionssatser fra 30. januar 2004 for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer,
som ikke er omfattet af traktatens bilag I
(EUR/100 kg)
Restitutionssats pr. 100 kg af
basisproduktet (2)
KN-kode

Varebeskrivelse (1)

i tilfælde af
forudfastsættelse af
restitutionerne

i andre tilfælde

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og
1902 19 til Amerikas Forenede Stater

—

—

– i andre tilfælde

—

—

—

—

– – såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (3)

—

—

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208 (4)

—

—

– – i andre tilfælde

—

—

1002 00 00

Rug

—

—

1003 00 90

Byg:
– for så vidt angår varer henhørende i underkapitel 2208 (4)

—

—

– i andre tilfælde

—

—

1004 00 00

Havre

—

—

1005 90 00

Majs, anvendt i form af:

2,939

2,939

—

—

2,939

2,939

2,204

2,204

—

—

2,204

2,204

—

—

2,939

2,939

– såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (3)

2,939

2,939

– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208 (4)

—

—

2,939

2,939

1001 10 00

1001 90 99

Hård hvede:

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug:
– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og
1902 19 til Amerikas Forenede Stater
– i andre tilfælde:

– stivelse:
– – såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (3)
– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208 (4)
– – i andre tilfælde
– glucose, glucosesirup, maltodextrin, maltodextrinsirup under KN-kode
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79 og 2106 90 55 (5):
– – såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000 finder anvendelse (3)
– – for så vidt angår udførsel af varer henhørende under underkapitel 2208 (4)
– – i andre tilfælde
– for så vidt angår varer henhørende i underkapitel 2208 (4)
– andre (også i uforarbejdet stand)
Kartoffelstivelse under KN-kode 1108 13 00 som ligestilles med et produkt, der er
fremstillet ved forarbejdning af majs:

– i andre tilfælde
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(EUR/100 kg)
Restitutionssats pr. 100 kg af
basisproduktet (2)

KN-kode

ex 1006 30

Varebeskrivelse (1)

i tilfælde af
forudfastsættelse af
restitutionerne

i andre tilfælde

11,500

11,500

Sleben ris:
– rundkornet
– middelkornet

11,500

11,500

– langkornet ris

11,500

11,500

3,000

3,000

—

—

1006 40 00

Brudris

1007 00 90

Sorghum, undtagen hybridsorghum til udsæd

(1) De anvendte mængder af bearbejdede eller ligestillede produkter skal i givet fald multipliceres med de koefficienter, der er angivet i bilag E til Kommissionens ændrede
forordning (EF) nr. 1520/2000 (EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1).
(2) Med virkning fra den 1. juli 2003 finder disse satser ikke anvendelse ved udførsel til Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien eller Tjekkiet af varer, som ikke er
omfattet af traktatens bilag I, og ved udførsel til Ungarn af de varer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 999/2003. Med virkning fra den 1.
november 2003 finder disse satser ikke anvendelse ved udførsel til Malta af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I.
3
( ) Den pågældende vare henhører under KN-kode 3505 10 50.
4
( ) Varer, der er opført i bilag B til forordning (EØF) nr. 1766/92 eller omhandlet i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2825/93.
(5) For sirup henhørende under KN-kode 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 60 90, fremstillet ved blanding af glucosesirup og fructosesirup, ydes kun eksportrestitution
for glucosesirup.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 161/2004
af 29. januar 2004
om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1265/2001 fastsættes
produktionsrestitutionen for hvidt sukker månedligt for
perioder, der begynder den 1. i hver måned. Restitutionen kan ændres inden for disse perioder, hvis EF-prisen
for sukker og/eller verdensmarkedsprisen for sukker
ændrer sig væsentligt. Som følge af nævnte bestemmelser
skal produktionsrestitutionen fastsættes som anført i
artikel 1 for den dér angivne periode.

(4)

Som følge af ændringen af definitionen på hvidt sukker
og råsukker i artikel 1, stk. 2, litra a) og b), i forordning
(EF) nr. 1260/2001 anses sukker tilsat smagsstoffer,
farvestoffer eller andre stoffer ikke længere for at falde
ind under disse definitioner, og det skal derfor betragtes
som »andet sukker«. Ifølge artikel 1 i forordning (EF) nr.
1265/2001 kan der dog for dette sukker som basisprodukt ydes produktionsrestitutioner. Der bør derfor med
henblik på beregningen af produktionsrestitutionen for
disse produkter fastsættes en beregningsmetode med
henvisning til deres saccharoseindhold.

(5)

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

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),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/
2004 (2), særlig artikel 7, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1260/2001
kan der, hvis traktatens artikel 23, stk. 2, er opfyldt, ydes
produktionsrestitutioner for de i samme forordnings
artikel 1, stk. 1, litra a) og f), omhandlede produkter, for
de i samme stykke, litra d), omhandlede former for sirup
og sukkeropløsninger, samt for kemisk ren fruktose
henhørende under KN-kode 1702 50 00 som mellemprodukt, som anvendes til fremstilling af visse produkter
inden for den kemiske industri.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2001 af 27.
juni 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 1260/2001 for så vidt angår produktionsrestitutioner for visse produkter fra sukkersektoren,
der anvendes i den kemiske industri (3), indeholder regler
for produktionsrestitutionernes fastsættelse og en liste
over de kemiske produkter, hvis fremstilling giver
mulighed for at yde produktionsrestitution for de
basisprodukter, som er anvendt til den pågældende fremstilling. Ifølge artikel 5, 6 og 7 i forordning (EF) nr.
1265/2001 beregnes produktionsrestitutionen for
henholdsvis råsukker, saccharosesirup og isoglucose i
uforarbejdet stand på særlige betingelser, der er fastsat
for hvert enkelt af disse basisprodukter, på grundlag af
den restitution, som er fastsat for hvidt sukker.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den produktionsrestitution for hvidt sukker, der omhandles i
artikel 4 i forordning (EF) nr. 1265/2001, fastsættes til
46,618 EUR/100 kg netto.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.
(2) EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16.
(3) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 63.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 162/2004
af 29. januar 2004
om udstedelse af importlicenser for rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og
præferenceaftaler
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

I artikel 22 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der
fastsat bestemmelser om åbning af toldkontingenter med
en afgift på 98 EUR pr. ton for varer i KN-kode
1701 11 10, for indførsel fra Brasilien, Cuba og andre
tredjelande.

(4)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1159/
2003 blev der i ugen fra den 19. til den 23. januar
2004, indgivet ansøgninger til myndighederne om
udstedelse af importlicenser for en samlet mængde, som
overstiger den leveringsforpligtelse for et givet land, der
er fastsat i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr.
1159/2003 for præferencesukker AVS-Indien.

(5)

Under disse omstændigheder skal Kommissionen fastsætte en nedsættelseskoefficient, så der kan udstedes
licenser i forhold til den disponible mængde, og oplyse,
at den pågældende grænse er nået —

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),
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 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/
2003 af 30. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser for
produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 for indførsel
af rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler og om ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 og
(EF) nr. 779/96 (3), særlig artikel 5, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der fastsat
bestemmelser om fastlæggelse af leveringsforpligtelserne
med nultold for varer i KN-kode 1701, udtrykt som
hvidt sukker, for indførsel fra lande, der har undertegnet
AVS-protokollen og aftalen med Indien.
I artikel 16 i forordning (EF) nr. 1159/2003 er der
fastsat bestemmelser om fastlæggelse af toldkontingenter
med nultold for varer i KN-kode 1701 11 10, udtrykt
som hvidt sukker, for indførsel fra lande, der har undertegnet AVS-protokollen og aftalen med Indien.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For de importlicensansøgninger, der i henhold til artikel 5, stk.
1, i forordning (EF) nr. 1159/2003 blev indgivet i ugen fra den
19. til den 23. januar 2004, udstedes der licenser inden for de
mængder, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 39/2004 (EFT L 6 af 10.1.2004, s. 2).
(2) EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.
(3) EUT L 162 af 1.7.2003, s. 25.
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BILAG
Præferencesukker AVS-Indien
Afsnit II i forordning (EF) nr. 1159/2003
Produktionsår 2003/04
Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der
blev ansøgt om i ugen fra den 19. til den
23. januar 2004

Barbados

100

Belize

100

Congo

99,5656

Fiji

100

Guyane

100

Indien

0

Côte d'Ivoire

100

Jamaica

100

Kenya

100

Madagaskar

100

Malawi

100

Mauritius

100

Saint Christopher og Nevis

100

Swaziland

100

Tanzania

0

Trinidad og Tobago

100

Zambia

100

Zimbabwe

100

Grænse

Nået

Nået

Nået

Særligt præferencesukker
Afsnit III i forordning (EF) nr. 1159/2003
Produktionsår 2003/04
Land

%, der skal udstedes, af de mængder, der
blev ansøgt om i ugen fra den 19. til den
23. januar 2004

Indien

0

Andre

100

Grænse

Nået

CXL-indrømmelsessukker
Afsnit IV i forordning (EF) nr. 1159/2003
Produktionsår 2003/04
Land

Brasilien

%, der skal udstedes, af de mængder, der
blev ansøgt om i ugen fra den 19. til den
23. januar 2004

100

Cuba

100

Andre tredjelande

100

Grænse
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 163/2004
af 29. januar 2004
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af
eksportlicenser
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(6)

Situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på
visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere
restitutionen for visse produkter efter deres bestemmelsessted.

(7)

Af hensyn til den nuværende efterspørgsel efter emballeret langkornet ris på visse markeder bør der fastsættes
en særlig restitution for det pågældende produkt.

(8)

Restitutionen skal fastsættes mindst en gang om
måneden. Den kan ændres i mellemtiden.

(9)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
situation på rismarkedet, særlig på noteringerne eller
priserne på ris og brudris inden for Fællesskabet og på
verdensmarkedet, fører til, at restitutionen fastsættes til
de beløb, som er angivet i bilaget til denne forordning.

(10)

I forbindelse med forvaltningen af de mængdebegrænsninger, der følger af Fællesskabets forpligtelser i forhold
til WTO, bør udstedelsen af eksportlicenser med restitution begrænses.

(11)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (2),
særlig artikel 13, stk. 3, andet afsnit, og stk. 15, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95
kan forskellen mellem de noteringer eller priser, som
gælder på verdensmarkedet for de produkter, der er
nævnt i artikel 1 i forordningen, og priserne for disse
produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en
eksportrestitution.
I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr.
3072/95 skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling, dels
for så vidt angår de disponible mængder af ris og brudris
og deres priser på Fællesskabets marked, dels for så vidt
angår priserne for ris og brudris på verdensmarkedet.
Ifølge samme artikel er det ligeledes vigtigt at sikre ligevægt på rismarkedet og en naturlig udvikling for så vidt
angår priser og samhandel, samt at tage hensyn til de
påtænkte udførslers økonomiske aspekt og interessen i
at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked samt de
begrænsninger, der er en følge af de aftaler, som indgås i
henhold til traktatens artikel 300.
I Kommissionens forordning (EØF) nr. 1361/76 (3) fastsættes det maksimale indhold af brudris i den ris, for
hvilken der er fastsat en eksportrestitution, desuden
bestemmes den procentsats, hvormed restitutionen skal
nedsættes, såfremt brudrisen udgør en større procentdel
af den udførte ris end dette maksimale indhold.
Der er mulighed for udførsel af en mængde på 8 800 t
ris til visse destinationer. Det vil være hensigtsmæssigt at
anvende fremgangsmåden i artikel 8, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 (4). Der bør tages
hensyn hertil ved restitutionsfastsættelsen.
I artikel 13, stk. 5, i forordning (EF nr. 3072/95 fastsættes særlige kriterier, der skal lægges til grund ved
beregningen af eksportrestitutionen for ris og brudris.
EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.
EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.
EFT L 154 af 15.6.1976, s. 11.
EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de i
artikel 1 i forordning (EF) nr. 3072/95 nævnte produkter, med
undtagelse af de produkter, der er nævnt i stk. 1, litra c), i den
pågældende artikel, fastsættes til de beløb, som er angivet i
bilaget.

Artikel 2
Bortset fra den i bilaget fastsatte mængde på 8 800 t suspenderes udstedelsen af eksportlicenser med forudfastsættes af
restitutionen.

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 30. januar 2004.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
til Kommissionens forordning af 29. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og
om suspension af udstedelsen af eksportlicenser
Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb (1)

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064 og 066
A97
021 og 023
R01
A97
064 og 066
R01
R02
R03
064 og 066
A97
021 og 023
R01
064 og 066
A97
R01
R02
R03
064 og 066
A97
021 og 023

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

87
87
87
—
87
87
87
—
87
87
87
—
87
87
87
—
109
115
120
135
115
115
109
115
135
109
115
120
135
115
115
109
135
115
109
115
120
135
115
115

1006 30 65 9900

R01
064 og 066
A97
021 og 023
064 og 066
064 og 066
R01
R02
R03
064 og 066
A97
021 og 023
R01
A97
064 og 066
R01
R02
R03
064 og 066
A97
021 og 023
R01
A97
064 og 066
R01
R02
R03
064 og 066
A97
021 og 023
R01
A97
064 og 066
021 og 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

109
135
115
115
135
135
109
115
120
135
115
115
109
115
135
109
115
120
135
115
115
109
115
135
109
115
120
135
115
115
109
115
135
115
—
—

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) Fremgangsmåden i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1342/2003 anvendes ved licenser, der ansøges om i henhold til denne forordning, for følgende mængder i
henhold til bestemmelsesstedet:
bestemmelsessted R01:
4 000 tons
bestemmelsessted R02 og R03: 3 000 tons
bestemmelsessted 021 og 023:
500 tons
bestemmelsessted 064 og 066:
1 000 tons
bestemmelsessted A97:
300 tons.
NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 2081/2003 (EFT L 313 af 28.11.2003, s.
11).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EFT L 313 af 28.11.2003, s. 11).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
R01 Schweiz, Liechtenstein, kommunerne Livigno og Campione d'Italia
R02 Marokko, Algeriet, Tunesien, Malta, Egypten, Israel, Libanon, Libyen, Syrien, tidligere Spansk Sahara, Cypern, Jordan, Irak, Iran, Yemen, Kuwait, De Forenede
Arabiske Emirater, Oman, Bahrain, Qatar, Saudi-Arabien, Eritrea, Vestbredden/Gazastriben, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovenien, Slovakiet, Norge,
Færøerne, Island, Rusland, Belarus, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Serbien og Montenegro, Albanien, Bulgarien, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan,
Moldova, Ukraine, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan
R03 Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasilien, Venezuela, Canada, Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Sydafrika, Australien, New Zealand, SAR Hongkong, Singapore, A40 undtagen De Nederlandske Antiller, Aruba og Turks- og
Caicosøerne, A11 undtagen Surinam, Guyana og Madagaskar.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 164/2004
af 29. januar 2004
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan
nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differentieres efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes mindst en gang om
måneden. Den kan ændres inden for dette tidsrum.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller
priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på
verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de
beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

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

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. 1104/2003 (2), særlig
artikel 13, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel
1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden
for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.
Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de
elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/
2003 (4).
Restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede
og rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer. Disse mængder er fastsat i forordning (EF)
nr. 1501/95.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de i
artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EØF) nr. 1766/92
nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes til de i bilaget
angivne beløb.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.
EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 29. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove
gryn og fine gryn af hvede eller rug
Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb

Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1001 90 99 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

—

EUR/t

—

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0 (1)

A00

EUR/t

0 (1)

1005 90 00 9000

—

EUR/t

—

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9400

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

A00

EUR/t

0 (1)

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

( ) Når dette produkt indeholder presset groft mel, ydes der ingen restitution.
NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 165/2004
af 29. januar 2004
om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på
visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere
korrektionsbeløbet efter bestemmelsesstedet.

(4)

Korrektionsbeløbet skal fastsættes samtidig med restitutionen og efter samme procedure. Det kan ændres inden
for tidsrummet mellem to fastsættelser.

(5)

Det følger af ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne
forordning.

(6)

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

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. 1104/2003 (2), særlig
artikel 13, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til artikel 13, stk. 8, i forordning (EØF) nr.
1766/92 skal den eksportrestitution for korn, der gælder
på dagen for indgivelse af ansøgning om eksportlicens,
efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.
Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni
1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde
af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1431/2003 (4), giver mulighed for at fastsætte et
korrektionsbeløb for de produkter, der er nævnt i artikel
1, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 1766/92. Dette
korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de
elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr.
1501/95.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Det korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte
eksportrestitutioner for de i artikel 1, stk. 1, litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 1766/92 nævnte produkter, undtagen
malt, fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.
EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 29. januar 2004 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på
eksportrestitutionerne for korn
(EUR/t)
Produktkode

Bestemmelse

Løbende
måned
2

1. termin

2. termin

3. termin

4. termin

5. termin

6. termin

3

4

5

6

7

8

1001 10 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 10 00 9400

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 91 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 99 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1002 00 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1003 00 10 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1003 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1004 00 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

—

—

1005 10 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1005 90 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1007 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1008 20 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 11 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 15 9190

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

—

—

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

—

—

1102 10 00 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 10 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 90 9800

—

—

—

—

—

—

—

—

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. 1779/2002 (EFT L 269 af 5.10.2002, s. 6).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 166/2004
af 29. januar 2004
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders
særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere
restitutionen for visse produkter alt efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den
kan ændres i mellemtiden.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller
priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på
verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de
beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

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

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. 1104/2003 (2), særlig
artikel 13, stk. 2, tredje afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel
1 i forordningen, og priserne på disse produkter inden
for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.
Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de
elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/
2003 (4).
Restitutionen for malt skal beregnes under hensyntagen
til de kornmængder, der er nødvendige til at fremstille
den pågældende vare. Mængderne er fastsat i forordning
(EF) nr. 1501/95.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for den i artikel 1, stk. 1, litra c), i
forordning (EØF) nr. 1766/92 nævnte malt fastsættes til de i
bilaget angivne beløb.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.
EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 29. januar 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt
Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

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. 1779/2002 (EFT L 269 af 5.10.2002, s.
6).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 167/2004
af 29. januar 2004
om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

korrektionsbeløb for malt, der er nævnt i artikel 1, stk.
1, litra c), i forordning (EØF) nr. 1766/92. Dette korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de
elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr.
1501/95.

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. 1104/2003 (2), særlig
artikel 13, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til artikel 13, stk. 8, i forordning (EØF) nr.
1766/92 skal den eksportrestitution for korn, der gælder
på dagen for indgivelse af ansøgning om udstedelse af
eksportlicens, reguleret i forhold til den i eksportmåneden gældende tærskelpris, efter anmodning herom
anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres
inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.
Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni
1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde
af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1431/2003 (4), giver mulighed for at fastsætte et

(3)

Det følger af de ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne
forordning.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Det i artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1766/92
omhandlede korrektionsbeløb, der anvendes på forudfastsatte
eksportrestitutioner for malt, fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158 af 28.6.2003, s. 1.
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.
EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 29. januar 2004 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på
eksportrestitutionerne for malt
(EUR/t)
Produktkode

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

Bestemmelse

A00
A00
A00
A00
A00

Løbende
måned
2

0
0
0
0
0

1. term.

2. term.

3. term.

4. term.

5. term.

3

4

5

6

7

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelse

6. term.
8

7. term.
9

8. term.
10

9. term.
11

10. term.
12

11. term.
1

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

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. 1779/2002 (EFT L 269 af 5.10.2002,
s. 6).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 168/2004
af 29. januar 2004
om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/
2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser
for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og
ris (3), særlig artikel 8, stk. 3, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Efter artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1342/2003
udstedes eksportlicenser, når der ved fastsættelsen af en
eksportrestitution særligt henvises til nævnte stykke, med
forudfastsættelse af restitutionen den tredje arbejdsdag
efter ansøgningens indgivelse. Efter nævnte artikel fastsætter Kommissionen en enhedsprocentsats for nedsættelse af mængderne, hvis de i eksportlicensansøgningerne
anførte mængder overstiger de mængder, der kan indgås
forpligtelse om. Som led i ovennævnte procedure er der
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2004 (4)
fastsat restitutioner for 2 000 tons for alle bestemmelsessteder R02 og R03 i bilaget til forordningen.
De mængder, der den 28. januar 2004 blev ansøgt om
for alle bestemmelsessteder R02 og R03, overstiger den
disponible mængde. Der bør derfor fastsættes en
procentsats for nedsættelse af mængderne i de eksportlicensansøgninger, der indgives den 28. januar 2004.

(3)

Denne forordnings bestemmelser bør i betragtning af
deres formål træde i kraft, så snart de offentliggøres i
Den Europæiske Unions Tidende —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For alle bestemmelsessteder R02 og R03 i bilaget til forordning
(EF) nr. 33/2004 udstedes der for de ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen,
der i henhold til nævnte forordning blev indgivet den 28.
januar 2004, eksportlicenser for de deri anførte mængder
multipliceret med en koefficient på 5,24 %.

Artikel 2
For alle bestemmelsessteder R02 og R03 i bilaget til forordning
(EF) nr. 33/2004 udstedes der for ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris, der indgives fra den 29. januar 2004,
ikke eksportlicenser i henhold til nævnte forordning.

Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 30. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.
EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.
EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12.
EUT L 5 af 9.1.2004, s. 69.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 169/2004
af 29. januar 2004
om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
1814/2003 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1814/2003 er det fastsat,
at Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen
maksimumsrestitution.

(4)

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

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. 1104/2003 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/
95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003 (4),
særlig artikel 4,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1814/
2003 af 15. oktober 2003 om en særlig interventionsforanstaltning for korn i Finland og Sverige i produktionsåret 2003/
04 (5), særlig artikel 9, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

En licitation over eksportrestitutionen for havre, der er
produceret i Finland og Sverige til eksport fra Finland og
Sverige til alle tredjelande med undtagelse af Bulgarien,
Cypern, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen,
Tjekkiet, Rumænien, Slovakiet og Slovenien, blev åbnet
ved forordning (EF) nr. 1814/2003.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er meddelt fra den 23. til den 29. januar 2004
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003
omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af havre,
skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 30. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.
EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.
EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16.
EUT L 265 af 16.10.2003, s. 25.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 170/2004
af 29. januar 2004
om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
2315/2003 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 6 og 7 i
forordning (EF) nr. 1839/95, bør der ikke fastsættes
nogen maksimumsnedsættelse af importtolden.

(4)

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

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), særlig
artikel 12, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande blev åbnet ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 2315/2003 (3).
I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1839/95 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2235/2000 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de meddelte bud efter fremgangsmåden i
artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 beslutte, at
licitationen skal være uden virkning.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er meddelt fra den 23. indtil den 29. januar 2004
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2315/2003
omhandlede licitation over nedsættelsen af importtolden ved
indførsel af majs, skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 30. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.
EUT L 342 af 30.12.2003, s. 34.
EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4.
EFT L 256 af 10.10.2000, s. 13.

L 27/44

DA

Den Europæiske Unions Tidende

30.1.2004

RÅDETS DIREKTIV 2004/7/EF
af 20. januar 2004
om ændring af direktiv 77/388/EØF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår proceduren for vedtagelse af fravigende foranstaltninger samt tildeling af gennemførelsesbeføjelser
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(7)

Da der ikke findes nogen mekanisme til at vedtage
bindende foranstaltninger til gennemførelse af direktiv
77/388/EØF, har medlemsstaterne anvendt de heri fastsatte regler forskelligt.

(8)

For at det indre marked kan fungere bedre, er det
væsentligt at sikre en mere ensartet anvendelse af det
nuværende momssystem. Et vigtigt skridt i denne retning
er at indføre en procedure, ifølge hvilken der kan træffes
foranstaltninger for at sikre, at de gældende regler
gennemføres hensigtsmæssigt.

(9)

Disse foranstaltninger bør især imødegå problemet med
dobbeltbeskatning af grænseoverskridende transaktioner,
der kan skyldes medlemsstaternes uensartede anvendelse
af bestemmelserne om leveringssted i direktiv 77/388/
EØF.

(10)

Anvendelsesområdet for den enkelte gennemførelsesforanstaltning bør imidlertid fortsat være begrænset, idet
formålet med anvendelsesområdet bør være at klarlægge
indholdet af en bestemmelse i direktiv 77/388/EØF uden
at fravige bestemmelsen.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 93,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
1

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( ),
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Artikel 27 og 30 i Rådets direktiv 77/388/EØF af 17.
maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (3), fastsætter
procedurer, der kan føre til Rådets stiltiende samtykke til
fravigende foranstaltninger.

(2)

Af hensyn til gennemsigtigheden og retssikkerheden bør
det sikres, at enhver fravigelse, som tillades i overensstemmelse med artikel 27 eller 30 i direktiv 77/388/EØF
foretages efter Rådets udtrykkelige beslutning, som
vedtages på forslag af Kommissionen.

(3)

Rådets mulighed for at give et stiltiende samtykke bør
derfor efter et vist tidsrum ophæves.

(11)

For at undgå, at en medlemsstat er i uvished om
Kommissionens svar på dens anmodning om fravigelse,
bør der fastsættes en frist for, hvornår Kommissionen
skal forelægge Rådet et forslag til tilladelse eller en
meddelelse, hvori den fremsætter sine eventuelle indvendinger.

Selv om gennemførelsesforanstaltningernes rækkevidde
vil være begrænset, vil sådanne foranstaltninger få
budgetmæssige konsekvenser, som for en eller flere
medlemsstater kunne blive betydelige.

(12)

Sådanne foranstaltningers konsekvenser for medlemsstaternes budgetter giver Rådet god grund til at forbeholde
sig retten til at udøve gennemførelsesbeføjelserne til
reglerne i direktiv 77/388/EØF.

(13)

På grund af de påtænkte foranstaltningers begrænsede
anvendelsesområde bør foranstaltningerne til gennemførelse af direktiv 77/388/EØF vedtages enstemmigt af
Rådet på forslag af Kommissionen.

(14)

Målene i dette direktiv kan af ovennævnte årsager ikke i
tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan
derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel
5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet,
jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er
nødvendigt for at nå disse mål.

(4)

(5)

(6)

For at medlemsstaten bedre kan følge behandlingen af
sin anmodning, bør Kommissionen tilpligtes at underrette den anmodende medlemsstat, så snart Kommissionen råder over alle de oplysninger, som den finder
nødvendige, og videresende anmodningen til de øvrige
medlemsstater på originalsproget.
I artikel 27, stk. 1, andet punktum i direktiv 77/388/
EØF, understreges det, at den »ubetydelige grad« af
forenklingsforanstaltningens indvirkning på størrelsen af
den skyldige afgift ved det endelige forbrug beregnes
samlet med henvisning til makroøkonomiske prognoser
om foranstaltningens forventede indvirkning på de af
Fællesskabets egne midler, der hidrører fra moms.

(1) Udtalelse af 16. december 2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Udtalelse af 30. oktober 2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(3) EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2003/92/
EF (EUT L 260 af 11.10.2003, s. 8).
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3) Artikel 30 affattes således:
»Artikel 30
Internationale aftaler

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
I direktiv 77/388/EØF foretages følgende ændringer:
1) Artikel 27, stk. 1, 2, 3 og 4, affattes således:
»1. Rådet kan med enstemmighed på forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at indføre særlige
foranstaltninger, der fraviger bestemmelserne i dette
direktiv, for at forenkle afgiftsopkrævningen eller for at
undgå visse former for svig eller unddragelse. Foranstaltninger til forenkling af afgiftsopkrævningen må ikke eller
kun i ubetydelig grad påvirke medlemsstatens samlede
indtægt fra afgifter, der opkræves ved det endelige forbrug.
2.
En medlemsstat, der ønsker at indføre de i stk. 1
omhandlede foranstaltninger, sender en anmodning herom
til Kommissionen med alle fornødne oplysninger. Finder
Kommissionen, at oplysningerne ikke er tilstrækkelige,
kontakter den inden to måneder efter modtagelse af anmodningen den pågældende medlemsstat og præciserer, hvilke
yderligere oplysninger der er behov for. Så snart Kommissionen råder over alle de oplysninger, den finder nødvendige
for at kunne vurdere anmodningen, underretter den inden
én måned den anmodende medlemsstat herom og fremsender, på originalsproget, anmodningen til de øvrige
medlemsstater.

1.
Rådet kan med enstemmighed på forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til med et tredjeland
eller en international organisation at indgå aftaler, som kan
indeholde afvigelser fra dette direktiv.
2.
En medlemsstat, der ønsker at indgå en sådan aftale,
sender en anmodning herom til Kommissionen med alle
fornødne oplysninger. Finder Kommissionen, at oplysningerne ikke er tilstrækkelige, kontakter den inden to måneder
efter modtagelse af anmodningen den pågældende medlemsstat og præciserer, hvilke yderligere oplysninger der er
behov for. Så snart Kommissionen råder over alle de oplysninger, den finder nødvendige for at kunne vurdere anmodningen, underretter den inden én måned den anmodende
medlemsstat herom og fremsender, på originalsproget,
anmodningen til de øvrige medlemsstater.
3.
Inden tre måneder efter, at Kommissionen har givet
underretning i overensstemmelse med stk. 2, sidste
punktum, forelægger den Rådet et passende forslag eller,
hvis anmodningen om fravigelse giver Kommissionen anledning til at rejse indvendinger, en meddelelse, hvori den
redegør for disse indvendinger.
4.
Under alle omstændigheder skal proceduren i stk. 2 og
3 gennemføres inden for otte måneder efter, at Kommissionen har modtaget anmodningen.«

3.
Inden tre måneder efter, at Kommissionen har givet
underretning i overensstemmelse med stk. 2, sidste
punktum, forelægger den Rådet et passende forslag eller,
hvis anmodningen om fravigelse giver Kommissionen anledning til at rejse indvendinger, en meddelelse, hvori den
redegør for disse indvendinger.

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

4.
Under alle omstændigheder skal proceduren i stk. 2 og
3 gennemføres inden for otte måneder efter, at Kommissionen har modtaget anmodningen.«

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Artikel 2

Artikel 3

2) I afsnit XVII tilføjes følgende artikel:
»Artikel 29a
Gennemførelsesforanstaltninger
På forslag af Kommissionen træffer Rådet med enstemmighed de foranstaltninger, der er nødvendige til gennemførelsen af dette direktiv.«

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 2004.
På Rådets vegne
C. McCREEVY

Formand
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/13/EF
af 29. januar 2004
om ændring af direktiv 2002/16/EF om anvendelse af bestemte epoxyderivater i materialer og
genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

for BADGE med et år, indtil de nye toksikologiske data
bliver fremlagt og evalueret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.
(5)

I henhold til direktiv 2002/16/EF gælder direktivets
bestemmelser vedrørende BADGE, BFDGE og NOGE
ikke for materialer og genstande dækket af overfladebelægning og klæbemidler, der er kommet i berøring med
levnedsmidler inden den 1. marts 2003. Sådanne materialer og genstande kan fortsat markedsføres, forudsat at
pakkedatoen er anført på de pågældende materialer og
genstande. For at sikre en entydig fortolkning af,
hvordan pakkedatoen skal gælde for materialer og
genstande, bør det fastsættes, at denne dato kan erstattes
af holdbarhedsdatoen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2000/13/EF (3), eller en anden angivelse, f.eks.
partiets nummer som foreskrevet i Rådets direktiv 89/
396/EØF (4), for levnedsmidler, der er emballeret i
sådanne materialer og genstande. Det er dog nødvendigt,
at en sådan angivelse og pakkedatoen sammenkædes, så
pakkedatoen altid kan identificeres.

(6)

Direktiv 2002/16/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

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

under henvisning til Rådets direktiv 89/109/EØF af 21.
december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om materialer og genstande bestemt til at komme i
berøring med levnedsmidler (1), særlig artikel 3,
efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I Kommissionens direktiv 2002/16/EF af 20. februar
2002 om anvendelse af bestemte epoxyderivater i
materialer og genstande bestemt til at komme i berøring
med levnedsmidler (2) er der fastsat regler, der gælder for
anvendelsen og/eller forekomsten af 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propan bis(2,3-epoxypropyl)ether (BADGE),
bis(-hydroxyphenyl)methan bis(2,3-epoxypropyl)ethere
(BFDGE) og novolacglycidylethere (NOGE) samt visse
derivater heraf i materialer og genstande bestemt til at
komme i berøring med levnedsmidler.

(2)

I henhold til nævnte direktiv kan BADGE indtil den 31.
december 2004 fortsat anvendes til fremstilling af
sådanne materialer og genstande eller forekomme deri.

(3)

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler anmodede
om toksikologiske data, for at BADGE kan evalueres
inden for bestemte frister. Komitéen anmodede endvidere om, at der fremlægges toksikologiske data, for at
man kan evaluere den potentielle carcinogenicitet ved
chlorerede derivater, som blev omfattet af den kvantitative restriktion, der skal gælde for BADGE-migration, jf.
bilag I til direktiv 2002/16/EF.

(4)

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler bemærkede den 4. december 2002 de negative resultater vedrørende den potentielle carcinogenicitet ved chlorerede
derivater af BADGE samt det forhold, at europæiske
forbrugere kun i ringe grad udsættes for BADGE som en
konsekvens af den betydelige reduktion af det konstaterede BADGE-indhold i dåsemad, som fremgår af nye
undersøgelser gennemført af medlemsstaterne og af
Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter. Det bør
derfor kunne tillades at forlænge den foreløbige tilladelse

(1) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 38.
(2) EFT L 51 af 22.2.2002, s. 27.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
I direktiv 2002/16/EF foretages følgende ændringer:
1) I artikel 2, stk. 2, ændres »31. december 2004« til »31.
december 2005«.
2) Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5
1.
Artikel 2, 3 og 4 gælder ikke for materialer og
genstande som omhandlet i artikel 1, stk. 1, andet afsnit,
litra b) og c), der er kommet i berøring med levnedsmidler
inden den 1. marts 2003.
(3) EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.
(4) EFT L 186 af 30.6.1989, s. 21.
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Sådanne materialer og genstande kan markedsføres, forudsat
at pakkedatoen er anført på de pågældende materialer og
genstande. Pakkedatoen kan dog erstattes af en anden angivelse, forudsat at denne angivelse gør det muligt at identificere pakkedatoen. Oplysninger om pakkedatoen skal efter
anmodning fremlægges for de kompetente myndigheder og
personer, der håndhæver direktivets bestemmelser.
2.

L 27/47

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 3

Stk. 1 tilsidesætter ikke direktiv 2000/13/EF.«

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2

Artikel 4

1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
senest den 29. januar 2005. De meddeler straks Kommissionen
teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel, som
viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og
nærværende direktiv.
Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastlægger reglerne for denne henvisning.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/14/EF
af 29. januar 2004
om ændring af direktiv 93/10/EØF om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater,
bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Der bør kun anvendes tilladte stoffer til fremstilling af
alle typer folier af celluloseregenerater, herunder folier af
celluloseregenerater med plastbelægning.

(5)

Ved folier af celluloseregenerater, hvis belægning består
af plast, består det lag, der er i berøring med levnedsmidler, af et materiale, der svarer til plastmaterialer og
-genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler. Derfor bør bestemmelserne i Kommissionens
direktiv 2002/72/EF af 6. august 2002 om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring
med levnedsmidler (6) også gælde for sådanne folier.

(6)

For at gøre fællesskabslovgivningen konsekvent bør
kontrollen af, om folier af celluloseregenerater med
plastbelægning overholder de migrationsgrænser, der er
fastsat i direktiv 2002/72/EF, gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 82/
711/EØF af 18. oktober 1982 om de nødvendige grundregler for kontrol med overføring af bestanddele fra
plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at
komme i berøring med levnedsmidler (7), senest ændret
ved Kommissionens direktiv 97/48/EF (8), og i Rådets
direktiv 85/572/EØF af 19. december 1985 om fastsættelse af listen over simulatorer, der skal anvendes ved
kontrol med migration af bestanddele fra plastmaterialer
og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring
med levnedsmidler (9).

(7)

En række polymerer, der anvendes som belægning, bør
udgå af listen over tilladte stoffer i direktiv 93/10/EØF,
da de er omfattet af de bestemmelser i direktiv 2002/72/
EF, der gælder for folier af celluloseregenerater med
plastbelægning.

(8)

Der er ligeledes fire opløsningsmidler, der bør udgå af
listen over tilladte stoffer i direktiv 93/10/EØF, da nye
disponible data viser en risiko for reproduktionsevnen,
og fordi de ikke længere anvendes til fremstilling af folier
af celluloseregenerater. Desuden bør bestemte blødgørere, der ikke længere anvendes, ligeledes udgå af listen.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/109/EØF af 21.
december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om materialer og genstande bestemt til at komme i
berøring med levnedsmidler (1), ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (2), særlig artikel
3,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler,
og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 93/10/EØF af 15. marts 1993
om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater, bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (3), ændret ved direktiv 93/111/EF (4), gælder for
folier af celluloseregenerater, og der fastsættes deri en
liste over tilladte stoffer samt krav til anvendelsen heraf.
Direktivet omfatter ulakerede eller lakerede folier af
celluloseregenerater, hvor belægningen udelukkende er
fremstillet med stoffer, der er opført i direktivet.

(2)

Som følge af den teknologiske udvikling er det nødvendigt at tillade en ny type folie af celluloseregenerater
med en belægning, der består af plast, som er komposterbart og biologisk nedbrydeligt. Denne nye type folie
af celluloseregenerater er i overensstemmelse med
kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/
EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (5), ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003. En
sådan tilladelse styrker således konsekvensen i fællesskabslovgivningen.

(3)

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

De bestemmelser, der gælder for folier af celluloseregenerater, bør være særligt afpasset efter karakteren af det
lag, der er i berøring med levnedsmidlet. Kravene til
folier af celluloseregenerater, hvis belægning består af
plast, bør være anderledes end dem, der gælder for
ulakerede eller lakerede folier af celluloseregenerater,
hvis belægning er fremstillet af cellulose.
EFT L 40 af 11.2.1989, s. 38.
EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1.
EFT L 93 af 17.4.1993, s. 27.
EFT L 310 af 14.12.1993, s. 41.
EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.

(6)
(7)
(8)
(9)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

220 af
297 af
222 af
372 af

15.8.2002, s. 18.
23.10.1982, s. 26.
12.8.1997, s. 10.
31.12.1985, s. 14.
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3.
Materialer og genstande fremstillet af celluloseregenerater som omhandlet i artikel 1a, litra c), skal være i overensstemmelse med artikel 2, 7 og 8 i direktiv 2002/72/EF,
jf. dog stk. 1.«

Endvidere bør restriktionen for anvendelse af 2-ethylhexyldiphenylphosphat, der er fastsat i direktiv 93/10/
EØF, ændres, så der tages hensyn til udtalelse af 19.
marts 1998 fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler.

5) Bilag II ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

(10)

Direktiv 93/10/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

Artikel 2

(11)

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

(9)

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
senest den 29. juli 2005. De meddeler straks Kommissionen
teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel, som
viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og
dette direktiv.
Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser, således at de

Artikel 1
I direktiv 93/10/EØF foretages følgende ændringer:
1) Artikel 1, stk. 3, litra a), udgår.
2) Følgende indsættes som artikel 1a:
»Artikel 1a
Folier af celluloseregenerater, jf. artikel 1, stk. 2, skal tilhøre
en af følgende typer:
a) ulakeret folie af celluloseregenerater
b) lakeret folie af celluloseregenerater, hvis belægning er
fremstillet af cellulose, eller
c) lakeret folie af celluloseregenerater, hvis belægning består
af plast.«
3) Artikel 2, stk. 1, affattes således:
»1. Folier af celluloseregenerater som omhandlet i artikel
1a, litra a) og b), må kun fremstilles af de stoffer eller stofgrupper, der er anført i bilag II, og kun på de deri fastsatte
betingelser.«
4) Følgende indsættes som artikel 2a:
»Artikel 2a
1.
Folie af celluloseregenerater som omhandlet i artikel
1a, litra c), må, inden lakeringen, kun fremstilles af de
stoffer eller stofgrupper, der er anført i bilag II, og kun på
de deri fastsatte betingelser.
2.
Belægning på folie af celluloseregenerater som
omhandlet i stk. 1 må kun fremstilles af de stoffer eller stofgrupper, der er anført i bilag II til bilag VI til direktiv 2002/
72/EF, og kun på de deri fastsatte betingelser.

a) tillader handel med og brug af folier af celluloseregenerater,
der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler,
og som er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette
direktiv fra den 29. juli 2005.
b) forbyder handel med og import til Fællesskabet af folier af
celluloseregenerater, der er bestemt til at komme i berøring
med levnedsmidler, og som ikke er i overensstemmelse med
bestemmelserne i dette direktiv fra den 29. januar 2006.
Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de
indeholde en henvisning til nærværende direktiv, eller de
skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning.
Medlemsstaterne fastlægger reglerne for denne henvisning.
2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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BILAG
I anden del i bilag II til direktiv 93/10/EØF foretages følgende ændringer:
1) I tredje linje (C. Lak), anden kolonne (Krav), i skemaet udgår »Mindre end eller lig med 50 mg af belægningen/dm2
folie på den side, der er i berøring med levnedsmidler«.
2) Følgende polymerer og deres krav udgår af skemaet:
Benævnelse

»— Polymerer, copolymerer og blandinger heraf fremstillet af følgende monomerer:
Vinylacetaler af mættede aldehyder (C1-C6)
Vinylacetat
Alkylvinylethere (C1-C4)
Acrylsyre, crotonsyre, itaconsyre, maleinsyre og
methacrylsyre samt deres estere
Butadien
Styren
Methylstyren
Vinylidenchlorid
Acrylonitril
Methacrylonitril
Ethylen, propylen, 1- og 2-butylen
Vinylchlorid

Krav
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Ifølge direktiv 78/142/EØF (EFT L 44 af 15.2.1978, s.
15)«

3) For harpikser affattes indholdet i kolonnen »Krav« således:
»2. Harpikser

Den samlede mængde stoffer må ikke overstige
12,5 mg/dm2 af belægningen på den side, der er i berøring med levnedsmidler, og kun ved fremstilling af folier
af celluloseregenerater, der er belagt med lak på basis af
cellulosenitrat«

4) Følgende blødgørere og deres krav udgår af skemaet:
Benævnelse

Krav

»— Butylbenzylphthalat

Mindre end eller lig med 2,0 mg/dm2 af belægningen på
den side, der er i berøring med levnedsmidler

— Di-n-butylphthalat

Mindre end eller lig med 3,0 mg/dm2 af belægningen på
den side, der er i berøring med levnedsmidler

— Di-(2-ethylhexyl)sebacat [di-iso-octylsebacat]«
5) For følgende blødgører affattes indholdet i kolonnen »Krav« således:
Benævnelse

»— 2-ethylhexyldiphenylphosphat

Krav

Mængden af 2-ethylhexyldiphenylphosphat må ikke overstige:
a) 2,4 mg/kg af levnedmidlet, som er i berøring med
folie af denne type, eller
b) 0,4 mg/dm2 af belægningen på den side, der er i
berøring med levnedsmidler«
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6) Følgende opløsningsmidler udgår af skemaet:
Benævnelse

»— Ethylenglycolmonoethylether
— Ethylenglycolmonothyletheracetat
— Ethylenglycolmonomethylether
— Ethylenglycolmonomethyletheracetat«

Krav
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 21. januar 2004
om beredskabsforanstaltninger vedrørende chili og chiliprodukter
(meddelt under nummer K(2004) 68)
(EØS-relevant tekst)

(2004/92/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

produkter. Der er fundet Sudan I i chili og chiliprodukter. Andre stoffer såsom Sudan II, Sudan III og
Scarlet Red (Sudan IV) er ligeledes blevet fundet i chili
og chiliprodukter. Det vedrører en række chiliprodukter,
f.eks. karrypulvere. Alle fundene blev anmeldt via
systemet for hurtig varsling om fødevarer og foder i
overensstemmelse med artikel 50 i forordning (EF) nr.
178/2002.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53 og 54, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 178/2002 skal Kommissionen suspendere markedsføringen eller brugen af en
fødevare eller foder, som formodes at udgøre en alvorlig
risiko for menneskers sundhed, eller træffe andre midlertidige foranstaltninger, hvis denne risiko ikke kan styres
på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger,
der træffes af de berørte medlemsstater.
Frankrig gav den 9. maj 2003 via systemet til hurtig
varsling om fødevarer og foder de første oplysninger om
fund af farvestoffet Sudan I i produkter af stærk chili
med oprindelse i Indien. Der foreligger ikke oplysninger,
der tyder på, at produkter med oprindelse i Fællesskabet
skulle være berørt heraf.

(3)

Kommissionen vedtog den 20. juni 2003 beslutning
2003/460/EF (2) om beredskabsforanstaltninger vedrørende stærk chili og produkter af stærk chili.

(4)

Som led i gennemførelsen af beslutning 2003/460/EF
har medlemsstaterne foretaget kontrol af forekomsten af
det pågældende stof og beslægtede stoffer i chili og chili-

(1) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1642/
2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 4).
(2) EUT L 154 af 21.6.2003, s. 114.

(5)

Sudan I, Sudan II, Sudan III og Scarlet red (Sudan IV) er
blevet klassificeret som karcinogene stoffer i kategori 3
af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC).

(6)

De resultater, Frankrig først underrettede om, og som er
blevet bekræftet af andre fund i EU, er tegn på en
forfalskning, der udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

(7)

Da truslen mod sundheden er alvorlig, og som følge af
fundene er det nødvendigt at opretholde og udvide de
foranstaltninger, der blev indført ved beslutning 2003/
460/EF. Der bør endvidere udvises opmærksomhed over
for eventuel tresidet handel, navnlig for produkter, for
hvilke der ikke foreligger noget oprindelsescertifikat. For
at beskytte folkesundheden bør det kræves, at sendinger
af chili og chiliprodukter, der importeres til Fællesskabet
uanset form bestemt til konsum, ledsages af en analyserapport, der fremlægges af den pågældende importør
eller fødevarevirksomhedsleder, og som viser, at
sendingen ikke indeholder Sudan I, Sudan II, Sudan III
eller Scarlet red (Sudan IV). Af samme grund bør
medlemsstaterne foretage stikprøveudtagning og analyse
af chili og chiliprodukter, der er ved at blive importeret
eller allerede findes på markedet.
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Artikel 3

Forfalsket chili og forfalskede chiliprodukter bør beordres destrueret for at undgå, at de kommer ind i fødevarekæden.

Prøveudtagning og analyse

(9)

Da de foranstaltninger, der er foreskrevet i denne beslutning, har indvirkning på medlemsstaternes kontrolressourcer, bør resultaterne af foranstaltningerne evalueres
senest efter 12 måneder med henblik på at vurdere, om
de fortsat er nødvendige for at beskytte folkesundheden.

1. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger,
herunder stikprøveudtagning og analyse af chili og chiliprodukter, der frembydes til import eller allerede findes på
markedet, for at kontrollere, at de ikke indeholder nogen af de
kemiske stoffer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1.

(10)

Ved evalueringen bør der tages hensyn til resultaterne af
alle analyser, som de kompetente myndigheder har
gennemført.

Medlemsstaterne underretter via systemet for hurtig varsling
om fødevarer og foder Kommissionen om alle sendinger, for
hvilke det er konstateret, at de indeholder de pågældende
stoffer.

(11)

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

(8)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Definitioner
I denne beslutning forstås ved »chili og chiliprodukter«:
a) krydderier af slægten Capsicum, tørrede og knuste eller
formalede, henhørende under KN-kode 0904 20 90, uanset
form bestemt til konsum
b) karrypulver henhørende under KN-kode 0910 50, uanset
form bestemt til konsum.

Medlemsstaterne sender hvert kvartal Kommissionen en rapport
om de sendinger, for hvilke det er konstateret, at de ikke indeholder de pågældende stoffer. Rapporterne indsendes inden
udgangen af den måned, der følger efter hvert kvartal.
2. Sendinger, der underkastes officiel prøveudtagning og
analyser, kan tilbageholdes i højst 15 arbejdsdage, inden de
frigives til afsætning.

Artikel 4
Opdeling af en sending
Hvis en sending opdeles, ledsages de enkelte dele af den opdelte
sending af en attesteret kopi af den analyserapport, der er
omhandlet i artikel 2, stk. 1.

Artikel 5
Forfalskede sendinger

Artikel 2

Chili og chiliprodukter, hvori der påvises et eller flere af de
kemiske stoffer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, destrueres.

Importbetingelser for chili og chiliprodukter
1.
Medlemsstaterne forbyder import af chili og chiliprodukter, medmindre det ved en analyserapport, der ledsager
sendingen, godtgøres, at produktet ikke indeholder nogen af
følgende kemiske stoffer:
a) Sudan I (CAS-nr. 842-07-9)

Artikel 6
Dækning af udgifter
Alle udgifter til analyse, opbevaring eller destruktion i medfør
af artikel 2, stk. 1 og 3, og artikel 5 afholdes af de berørte
importører eller fødevarevirksomhedsledere.

b) Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6)
c) Sudan III (CAS-nr. 85-86-9)
d) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr. 85-83-6).
2.
Medlemsstaternes kompetente myndigheder kontrollerer,
at alle sendinger af chili og chiliprodukter, der frembydes til
import, ledsages af en analyserapport som foreskrevet i stk. 1.
3.
Hvis en sådan analyserapport som foreskrevet i stk. 1 ikke
foreligger, skal den importør, der er etableret i Fællesskabet,
lade produktet undersøge med henblik på at godtgøre, at det
ikke indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er
omhandlet i stk. 1. Indtil analyserapporten foreligger, tilbageholdes produktet under officielt tilsyn.

Artikel 7
Ny behandling af foranstaltningerne
Denne beslutning tages senest op til fornyet behandling den
31. januar 2005.

Artikel 8
Ophævelse
Beslutning 2003/460/EF ophæves.
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Artikel 9
Adressater
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. januar 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 29. januar 2004
om beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza i visse lande i Asien for så vidt angår import
af fugle, bortset fra fjerkræ
(meddelt under nummer K(2004) 257)
(EØS-relevant tekst)

(2004/93/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(6)

I henhold til Kommissionens beslutning 2000/666/EF (4)
er det tilladt at importere fugle, bortset fra fjerkræ, fra
alle OIE-medlemslande (OIE = Verdensorganisationen for
Dyresundhed), forudsat at oprindelseslandet giver dyresundhedsgarantier og at der i medlemsstaterne træffes
strenge foranstaltninger vedrørende karantæne efter
import, således at man undgår, at der eventuelt indføres
fjerkræsygdomme til EF-fjerkræflokke.

(7)

På grund af den ekstraordinære sygdomssituation i en
række lande i Asien og de mulige alvorlige konsekvenser
i forbindelse med de pågældende specifikke aviær influenza-virusstammer bør import af fugle, bortset fra
fjerkræ, men inklusive selskabsdyr, der ledsager deres
ejere til Den Europæiske Union, fra Cambodja, Indonesien, Japan, Laos, Pakistan, Folkerepublikken Kina inkl.
Hongkong, Sydkorea, Thailand og Vietnam imidlertid
suspenderes med henblik på at udelukke al risiko for, at
sygdommen forekommer i karantænestationer, der hører
under medlemsstaternes myndigheder.

(8)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli
1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af
veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra
tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF (1), senest ændret ved direktiv 96/43/EF (2),
særlig artikel 18, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aviær influenza er en infektiøs virussygdom hos fjerkræ
og fugle, som kan være dødelig og forårsage forstyrrelser, der hurtigt kan udvikle sig til en epizooti, som
kan udgøre en alvorlig trussel mod dyre- og folkesundheden og gå voldsomt ud over fjerkræopdrættets rentabilitet.

(2)

Der er blevet bekræftet forekomst af aviær influenza i en
række lande i Asien, bl.a. Cambodja, Japan, Laos, Pakistan, Folkerepublikken Kina inkl. Hongkong, Sydkorea,
Thailand og Vietnam.

(3)

Sygdomssituationen i Indonesien med hensyn til aviær
influenza er uklar.
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

(4)

Det er ikke tilladt at importere levende fjerkræ og
rugeæg fra nogen af de nævnte lande.

(5)

Import af fersk kød af fjerkræ, strudsefugle, vildtlevende
og opdrættet fjervildt og fjerkrækødtilberedninger og
fjerkrækødprodukter, kødtilberedninger og råvarer til
fremstilling af foder til selskabsdyr, som består af eller
indeholder kød af de ovennævnte arter, og import af
konsumæg fra Thailand til Fællesskabet er blevet suspenderet ved Kommissionens beslutning 2004/84/EF (3), og
det er ikke tilladt at importere de pågældende varer fra
nogen af de andre nævnte lande.

(1) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.
(2) EFT L 162 af 1.7.1996, s. 1.
(3) EUT L 17 af 24.1.2004, s. 57.

Artikel 1

Medlemsstaterne suspenderer straks import af »levende fugle,
bortset fra fjerkræ« som defineret i Kommissionens beslutning
2000/666/EF fra Cambodja, Indonesien, Japan, Laos, Pakistan,
Folkerepublikken Kina inkl. Hongkong, Sydkorea, Thailand og
Vietnam, herunder også fugle, der ledsager deres ejere
(selskabsdyr).
(4) EFT L 278 af 31.10.2000, s. 26. Beslutning senest ændret ved
beslutning 2002/279/EF (EFT L 99 af 16.4.2002, s. 17).
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Artikel 2
Medlemsstaterne ændrer deres handelsforanstaltninger for at bringe dem i overensstemmelse med denne
beslutning, og de bekendtgør straks offentligt, hvilke foranstaltninger der er truffet. De underretter straks
Kommissionen herom.
Artikel 3
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

