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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 248/2004
af 13. februar 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), 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 14. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1947/2002 (EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 13. februar 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
624
999

106,4
44,2
122,4
74,2
86,8

0707 00 05

052
204
999

175,4
29,7
102,6

0709 10 00

220
999

80,1
80,1

0709 90 70

052
204
999

111,0
50,5
80,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

67,8
50,6
53,6
38,1
54,7
53,0

0805 20 10

204
999

100,7
100,7

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

052
204
220
400
464
600
624
999

81,6
102,3
73,6
58,9
75,6
73,2
71,8
76,7

0805 50 10

052
600
999

66,2
51,6
58,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
512
528
720
999

47,9
103,5
89,5
89,9
92,7
83,8
84,6

0808 20 50

060
388
400
528
720
800
999

65,7
92,8
89,2
93,6
54,5
77,5
78,9

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. 249/2004
af 13. februar 2004
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 135. særlige licitation, der
afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

hold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at
licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

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

(2)

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

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af
15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og
ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til
fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2), sælger interventionsorganerne ved licitation
visse mængder interventionssmør, de ligger inde med, og
yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel
18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag
af de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes
en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan
differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtind-

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 135. særlige licitation i forbindelse med den løbende
licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes
mindstesalgspriserne for interventionssmør samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 14. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 186/2004 (EFT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
(2) EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 186/
2004 (EFT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 13. februar 2004 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med
henblik på den 135. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i
forordning (EF) nr. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formel

A
Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

Til det ubehandlede
smør

—

215

—

215

Koncentreret

—

—

—

—

Til det ubehandlede
smør

—

129

—

129

Koncentreret

—

—

—

—

Valgt fremgangsmåde

Mindste
salgspris

Smør ≥ 82 %

Forarbejdningssikkerhed

B
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 250/2004
af 13. februar 2004
om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik
på den 135. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i
forordning (EF) nr. 2571/97
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

hold og den valgte fremgangsmåde, eller det besluttes, at
licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

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

(2)

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

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af
15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og
ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til
fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (2), sælger interventionsorganerne ved licitation
visse mængder interventionssmør, de ligger inde med, og
yder støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel
18 i nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag
af de ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes
en mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan
differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtind-

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 135. særlige licitation i forbindelse med den løbende
licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes
maksimumsstøttebeløbene samt forarbejdningssikkerhederne
som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 14. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 186/2004 (EFT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
(2) EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 186/
2004 (EFT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
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BILAG
til Kommissionens forordning af 13. februar 2004 om fastsættelse af maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør
og koncentreret smør med henblik på den 135. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende
licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formel
Valgt fremgangsmåde

Maksimumsstøttebeløb

Forarbejdningssikkerhed

A
Med røbestoffer

B
Uden røbestoffer

Med røbestoffer

Uden røbestoffer

Smør ≥ 82 %

79

75

79

71

Smør < 82 %

77

72

—

72

Koncentreret smør

98

91

97

89

Fløde

—

—

34

31

Smør

87

—

87

—

108

—

107

—

—

—

37

—

Koncentreret smør
Fløde
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 251/2004
af 13. februar 2004
om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 88. licitation, der
gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

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

(3)

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

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ifølge artikel 13 i Kommissionens forordning (EF) nr.
2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999
for så vidt angår interventionsforanstaltninger på
markedet for fløde og smør (2), fastsættes der i betragtning af de bud, der modtages for hver licitation, en
maksimumsopkøbspris ud fra den gældende interventionspris, eller det besluttes ikke at tage licitationen til
følge.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forbindelse med den 88. licitation, der gennemføres i henhold
til forordning (EF) nr. 2771/1999, og for hvilken fristen for
indgivelse af bud udløber den 10. februar 2004 fastsættes
maksimumsopkøbsprisen til 295,38 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 14. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 186/2004 (EFT L 29 af 3.2.2004, p. 6).
(2) EUT L 333 af 24.12.1999, s. 11. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 359/2003 (EFT L 53 af 28.2.2003, p. 17).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 252/2004
af 13. februar 2004
om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 307. særlige licitation, der
foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

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

(3)

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

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

I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 429/
90 af 20. februar 1990 om støtte ved licitation til
koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (2), afholder interventionsorganerne en løbende
licitation for ydelse af støtte til koncentreret smør. I
artikel 6 i nævnte forordning er det fastsat, at der under
hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne
bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret
smør med et indhold af fedtstof på mindst 96 %, eller
det besluttes ikke at tage licitationen til følge. Størrelsen
af destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 307. særlige licitation i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation fastsættes
maksimumsstøtten samt destinationssikkerheden således:
— maksimumsstøtten:

97 EUR/100 kg

— destinationssikkerheden:
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 14. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 186/2004 (EFT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
(2) EFT L 45 af 21.2.1990, s. 8. Ændret ved forordning (EF) nr. 124/
1999 (EFT L 16 af 21.1.1999, s. 19).

107 EUR/100 kg.

14.2.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 44/9

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 253/2004
af 13. februar 2004
om fastsættelse af lofterne for finansiering af foranstaltninger for at forbedre olivenproduktionens
kvalitet i produktionscyklen 2004/05 og om fravigelse af artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 528/
1999
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

forordning (EF) nr. 528/1999, kan vise sig ikke at være
tilstrækkeligt for visse medlemsstater. I disse tilfælde bør
der fastlægges passende grænser.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning nr. 136/66/EØF af 22.
september 1966 om oprettelse af en fælles markedsordning for
fedtstoffer (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 528/
1999 af 10. marts 1999 om foranstaltninger for at forbedre
olivenproduktionens kvalitet (2), særlig artikel 3, stk. 2, og

(5)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 1

(1)

I forordning (EF) nr. 528/1999 er der for hver medlemsstat og hver produktionscyklus på tolv måneder begyndende med 1. maj fastsat bestemmelser om finansiering
af foranstaltninger for at forbedre olivenproduktionens
kvalitet og dens miljøvirkninger.

For produktionscyklen fra den 1. maj 2004 til den 30. april
2005 fastsættes lofterne for finansiering af de foranstaltninger,
der er nævnt i artikel 3, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF)
nr. 528/1999, til:

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2003 (3) fastsætter for produktionsåret 2002/03 den anslåede
olivenolieproduktion, inkl. den anslåede produktion af
spiseoliven udtrykt i olivenolieækvivalent, til 2 148 486
tons. Denne anslåede produktion svarer til 458 202 tons
for Grækenland, 972 130 tons for Spanien, 3 357 tons
for Frankrig, 686 338 tons for Italien og 28 459 tons
for Portugal. Det beløb, der tilbageholdes af produktionsstøtten for olivenolie for dette produktionsår, anvendes
til at finansiere foranstaltninger for at forbedre kvaliteten
i den produktionscyklus, som begynder den 1. maj
2004.

Grækenland

(3)

Lofterne for finansiering af foranstaltninger, hvortil
udgifterne kan refunderes over EUGFL, Garantisektionen,
bør fastsættes.

(4)

De foranstaltninger, der skal gennemføres, har
forholdsvis faste mindsteomkostninger, hvorved loftet
over den samlede finansiering, jf. artikel 3, stk. 3, i

8 100 185 EUR

Spanien

11 175 009 EUR

Frankrig

62 137 EUR

Italien

51 111 EUR

Portugal

523 316 EUR

Artikel 2
Uanset artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 528/1999 må det
supplerende nationale finansielle bidrag for de medlemsstater,
hvis finansieringsloft som fastsat i artikel 1 ikke overstiger
100 000 EUR, højst udgøre 250 000 EUR.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT 172 af 30.9.1966, s. 3025/66. Senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1513/2001 (EFT L 201 af 16.7.2001, s. 4).
(2) EFT L 62 af 11.3.1999, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
629/2003 (EUT L 92 af 9.4.2003, s. 3).
(3) EUT L 262 af 14.10.2003, s. 11.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 254/2004
af 13. februar 2004
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse
tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1877/2003 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende ris medfører, at
maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel
1 nævnte beløb.

(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 (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, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1877/2003 (3)
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1948/2002 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution. Ved fastsættelse
af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel
13 i forordning (EF) nr. 3072/95. Tilslagsmodtager bliver
enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under
maksimumseksportrestitutionen.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsrestitutionen ved udførsel af skoldet sleben langkornet ris B til visse tredjelande fastsættes på grundlag af bud,
der er indgivet fra den 9. til den 12. februar 2004, til
274,00 EUR/t inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
1877/2003 omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 14. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.
EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.
EUT L 275 af 25.10.2003, s. 20.
EFT L 61 af 7.3.1975, s. 25.
EFT L 299 af 1.11.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 255/2004
af 13. februar 2004
om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet langkornet ris B til Réunion i
henhold til den i forordning (EF) nr. 1878/2003 omhandlede licitation
(3)

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 10, stk. 1,

Ved fastsættelsen af dette maksimumstilskud skal der
navnlig tages hensyn til de kriterier, der er fastsat i
artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 2692/89. Tilslaget
gives til alle bydende, hvis bud svarer til maksimumstilskuddet eller en lavere sats.

(4)

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

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2692/89 af 6. september 1989 om gennemførelsesbestemmelser for forsendelse af ris til Réunion (3), ændret ved forordning (EF) nr. 1453/1999 (4), særlig artikel 9, stk. 1, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1878/2003 (5)
blev der åbnet en licitation over tilskud ved forsendelse
af ris til Réunion.

(2)

På grundlag af de indgivne bud kan Kommissionen efter
fremgangsmåden i artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/
95 beslutte at fastsætte et maksimumstilskud, jf. artikel 9
i forordning (EØF) nr. 2692/89.

Artikel 1
Inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1878/2003
omhandlede licitation fastsættes på grundlag af de bud, der er
indgivet fra den 9. til den 12. februar 2004, et maksimumstilskud på 285,00 EUR/t afskallet, langkornet ris B henhørende
under KN-kode 1006 20 98, der sendes til Réunion.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 14. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.
EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.
EFT L 261 af 7.9.1989, s. 8.
EFT L 167 af 2.7.1999, s. 19.
EUT L 275 af 25.10.2003, s. 23.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 256/2004
af 13. februar 2004
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1875/2003 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende ris medfører, at
maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel
1 nævnte beløb.

(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 (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, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1875/2003 (3)
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1948/2002 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution. Ved fastsættelse
af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel
13 i forordning (EF) nr. 3072/95. Tilslagsmodtager bliver
enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under
maksimumseksportrestitutionen.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris
til visse tredjelande fastsættes på grundlag af bud, der er
indgivet fra den 9. til den 12 februar 2004, til 124,00 EUR/t
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1875/2003
omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 14. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.
EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.
EUT L 275 af 25.10.2003, s. 14.
EFT L 61 af 7.3.1975, s. 25.
EFT L 299 af 1.11.2002, s. 18.

14.2.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 44/13

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 257/2004
af 13. februar 2004
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1876/2003
omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende ris medfører, at
maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel
1 nævnte beløb.

(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 (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, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1876/2003 (3)
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1948/2002 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution. Ved fastsættelse
af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel
13 i forordning (EF) nr. 3072/95. Tilslagsmodtager bliver
enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under
maksimumseksportrestitutionen.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet
ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande fastsættes på
grundlag af bud, der er indgivet fra den 9. til den 12. februar
2004, til 124,00 EUR/t inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1876/2003 omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 14. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.
EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.
EUT L 275 af 25.10.2003, s. 17.
EFT L 61 af 7.3.1975, s. 25.
EFT L 299 af 1.11.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 258/2004
af 13. februar 2004
om ændring af eksportrestitutionerne inden for svinekødssektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekødssektoren (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1365/
2000 (2), særlig artikel 13, stk. 3, tredje punktum, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Eksportrestitutionerne inden for svinekødssektoren er
fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 129/
2004 (3).

(2)

I betragtning af markedssituationen fører anvendelsen af
de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 129/
2004, på de oplysninger, som Kommissionen for

øjeblikket har kendskab til, til ændring af de for tiden
gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med
bilaget til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De i bilaget til forordning (EF) nr. 129/2004 fastsatte eksportrestitutioner for de i artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr.
2759/75 nævnte produkter ændres i overensstemmelse med
bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 16. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1.
(2) EFT L 156 af 29.6.2000, s. 5.
(3) EUT L 19 af 27.1.2004, s. 12.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 13. februar 2004 om ændring af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren
Produktkode

Destination

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0203 11 10 9000

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 21 10 9000

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 12 11 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 12 19 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 19 11 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 19 13 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 19 55 9110

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 22 11 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 22 19 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 29 11 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 29 13 9100

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 29 55 9110

P07

EUR/100 kg

40,00

0203 19 15 9100

P07

EUR/100 kg

25,00

0203 19 55 9310

P07

EUR/100 kg

25,00

0203 29 15 9100

P07

EUR/100 kg

25,00

0210 11 31 9110

P06

EUR/100 kg

56,50

0210 11 31 9910

P06

EUR/100 kg

56,50

0210 19 81 9100

P06

EUR/100 kg

56,50

0210 19 81 9300

P06

EUR/100 kg

56,50

1601 00 91 9120

P06

EUR/100 kg

20,50

1601 00 99 9110

P06

EUR/100 kg

15,50

1602 41 10 9110

P06

EUR/100 kg

30,50

1602 41 10 9130

P06

EUR/100 kg

18,00

1602 42 10 9110

P06

EUR/100 kg

24,00

1602 42 10 9130

P06

EUR/100 kg

18,00

1602 49 19 9130

P06

EUR/100 kg

18,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87
(EFT L 366 af 27.3.2002, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003,
s. 11).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
P06 alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Polen, Rumænien, Bulgarien, Letland, Estland, Litauen,
Cypern, Malta og Slovenien.
P07 alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Polen, Rumænien, Bulgarien, Letland, Estland, Litauen,
Cypern, Malta og Slovenien og Japan.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 259/2004
af 13. februar 2004
om fastsættelse af importtold for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 er der
fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF)
nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i
kraft.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for
importtold bør de repræsentative markedskurser, der
konstateres i en referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden, for så vidt angår de flydende
valutaer.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1249/96 fører til fastsættelsen af importtolden efter bilag I til nærværende
forordning —

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),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/
96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for
korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1766/92 er det fastsat,
at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1
omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den
fælles toldtarif for de produkter, der er omhandlet i
artikel 10, stk. 2. I nævnte forordning er importtolden
dog lig med interventionsprisen for disse produkter,
forhøjet med 55 % og med fradrag af cif-importprisen
for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.
I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EØF) nr.
1766/92 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de
repræsentative priser for det pågældende produkt på
verdensmarkedet.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i
forordning (EØF) nr. 1766/92 er fastsat i bilag I til nærværende
forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 16. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1104/2003 (EFT L 158 af 27.6.2003, s. 1).
(2) EFT L 161 af 29.6.1996, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr. 1110/
2003 (EFT L 158 af 27.6.2003, s. 12).
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BILAG I
Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92

KN-kode

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Varebeskrivelse

Told ved indførsel (1)
(EUR/ton)

Hård hvede af god kvalitet

0,00

af middelgod kvalitet

0,00

af ringe kvalitet

0,00

Blød hvede, til udsæd

0,00

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

Rug

29,24

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

34,11

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (2)

34,11

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

29,24

( ) For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af
tolden på:
— 3 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller
— 2 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Sverige, Finland eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.
(2) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.
1
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BILAG II
Elementer til beregning af tolden
(perioden 30.1.2004 til 12.2.2004)
1. Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:
Børsnoteringer

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

middelgod
kvalitet (*)

ringe
kvalitet (**)

US barley 2

Notering (EUR/t)

135,49 (***)

86,68

165,60

155,60

135,60

102,47

10,91

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Præmie for Golfen (EUR/t)
Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

26,82
—

(*) Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).
(**) Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).
(***) Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1249/96).

2. Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1249/96:
Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf-Rotterdam: 31,09 EUR/t; The Great Lakes-Rotterdam: 0,00 EUR/t.
3. Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

14.2.2004

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 44/19

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/11/EF
af 11. februar 2004
om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om hastighedsbegrænsende anordninger eller lignende
indbyggede hastighedsbegrænsende systemerfor visse motorkøretøjsklasser
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Direktiv 92/24/EØF ændres som følger:
1) Artikel 1 affattes således:
»Artikel 1

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg,
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251 (1), og
ud fra følgende betragtninger:

I dette direktiv forstås ved:
— »køretøj«: ethvert motorkøretøj af klasse M2, M3, N2 eller
N3, som defineret i bilag II til direktiv 70/156/EØF, som
er bestemt til færdsel på vej, har mindst fire hjul og har
en konstruktivt bestemt maksimumshastighed på over
25 km/h
— »hastighedsbegrænsende anordning«: en hastighedsbegrænser til brug i forbindelse med et køretøj, der er
omfattet af dette direktivs anvendelsesområde, som kan
typegodkendes som separat teknisk enhed i den i
direktiv 70/156/EØF anvendte betydning. Indbyggede
systemer til begrænsning af den maksimale hastighed,
der fra begyndelsen er en del af køretøjet, skal opfylde
samme krav som hastighedsbegrænsende anordninger.«

(1)

De foranstaltninger, der er nødvendige for, at det indre
marked kan fungere korrekt, bør træffes.

(2)

Rådets direktiv 92/24/EØF (2) er et af særdirektiverne
under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt
ved Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer
dertil (3). Følgelig finder bestemmelserne i direktiv 70/
156/EØF om køretøjssystemer, komponenter og separate
tekniske enheder også anvendelse i dette direktiv.

2) Bilag I, punkt 1.1, tredje afsnit, første punktum, erstattes
med følgende:

Hastighedsbegrænsende anordninger for køretøjer til
transport af passagerer og gods med en største masse på
over 10 tons har påviseligt haft en positiv indflydelse på
trafiksikkerheden og har bidraget til at gøre kvæstelserne
i tilfælde af ulykker mindre alvorlige samt til at reducere
luftforureningen og brændstofforbruget.

Artikel 2

(3)

(4)

(5)

Rådets direktiv 92/6/EØF af 10. februar 1992 om
montering og anvendelse af hastighedsbegrænsende
anordninger i visse klasser af motorkøretøjer i Fællesskabet (4) er blevet udvidet til at omfatte lettere motorkøretøjer af klasse M2 og N2. Det er derfor påkrævet at
ændre anvendelsesområdet for direktiv 92/24/EØF om
konstruktionskravene for hastighedsbegrænsende anordninger tilsvarende, således at de samme klasser af motorkøretøjer er dækket.
Direktiv 92/24/EØF bør ændres i overensstemmelse
hermed —

(1) Europa-Parlamentets udtalelse af 9.10.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 20.1.2004.
(2) EFT L 129 af 14.5.1992, s. 154.
(3) EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).
(4) EFT L 57 af 2.3.1992, s. 27. Ændret ved Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2002/85/EF (EFT L 327 af 4.12.2002, s. 8).

»Direktivets formål er at begrænse den maksimale vejhastighed for tunge transport- og passagerkøretøjer af klasse
N2 og N3 samt personbefordringskøretøjer af klasse M2 og
M3 til en bestemt værdi.«

1. Fra den 17. november 2004 må medlemsstaterne ikke, af
grunde, der vedrører hastighedsbegrænsende anordninger eller
lignende systemer
— nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af
et køretøj, en hastighedsbegrænsende anordning eller et
indbygget hastighedsbegrænsende system
— forbyde salg, indregistrering, ibrugtagning eller benyttelse af
et køretøj eller forbyde salg, ibrugtagning eller benyttelse af
en hastighedsbegrænsende anordning eller et indbygget
hastighedsbegrænsende system
hvis køretøjet, den hastighedsbegrænsende anordning eller det
indbyggede hastighedsbegrænsende system opfylder bestemmelserne i direktiv 92/24/EØF.
2. Fra den 1. januar 2005, skal medlemsstaterne af grunde,
der vedrører hastighedsbegrænsende anordninger eller lignende
systemer, forbyde salg, indregistrering, ibrugtagning eller benyttelse af et køretøj eller forbyde salg, ibrugtagning eller benyttelse af en hastighedsbegrænsende anordning eller et indbygget
hastighedsbegrænsende system, der ikke opfylder bestemmelserne i direktiv 92/24/EØF.
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Den Europæiske Unions Tidende

DA

Artikel 4

Artikel 3
1.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggører de nødvendige love og administrative bestemmelser inden den 17.
november 2004 for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom. Medlemsstaterne anvender
disse bestemmelser fra den 18. november 2004.
2.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for
henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
3.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.

14.2.2004

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. februar 2004.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

P. COX

M. McDOWELL

Formand

Formand

