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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 588/2004
af 30. marts 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 31. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 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 30. marts 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

83,1
38,5
120,5
80,7

0707 00 05

052
068
096
204
220
999

129,4
105,0
88,7
19,6
135,1
95,6

0709 90 70

052
204
999

117,9
115,4
116,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

39,4
44,9
57,4
40,5
44,9
63,0
48,4

0805 50 10

052
400
999

47,5
51,0
49,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

27,3
84,8
121,2
89,2
76,7
83,7
78,3
80,5
72,4
101,1
81,5

0808 20 50

388
512
528
720
999

78,3
82,9
63,4
35,3
65,0

1

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EFT L 313 af 28.11.2003, s. 11).
Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 589/2004
af 30. marts 2004
om fastsættelse af midlertidige bestemmelser vedrørende meddelelsen om licensansøgninger, som
er omhandlet i forordning (EF) nr. 1961/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
Artikel 1

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/
2001 af 8. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (2), særlig artikel 7, stk. 3,
litra b), og

1. Meddelelsen om licensansøgninger, jf. artikel 7, stk. 3,
litra b), i forordning (EF) nr. 1961/2001, indgivet mandag den
5. og tirsdag den 6. april 2004 gives senest kl. 12 (belgisk tid)
onsdag den 7. april 2004 i stedet for torsdag den 8. april 2004.

2. Meddelelsen om licensansøgninger, jf. artikel 7, stk. 3,
litra b), i forordning (EF) nr. 1961/2001, indgivet fra onsdag
den 7. til mandag den 12. april 2004 gives senest kl. 12
(belgisk tid) tirsdag den 13. april 2004 i stedet for mandag den
12. april 2004.

ud fra følgende betragtninger:
Artikel 2
(1)

(2)

(3)

Ifølge forordning (EF) nr. 1961/2001 skal medlemsstaterne hver mandag og torsdag give Kommissionen
meddelelse om licensansøgninger.

Torsdag den 8., fredag den 9. og mandag den 12. april
2004 er fridage i Kommissionen. Meddelelsesdatoen for
licensansøgninger, der indgives mandag den 5. og tirsdag
den 6. april 2004, bør derfor ændres til onsdag den 7.
april 2004, og meddelelsesdatoen for licensansøgninger,
der indgives fra onsdag den 7. til mandag den 12. april
2004, bør ændres til tirsdag den 13. april 2004.

Torsdag den 20., fredag den 21. og mandag den 31. maj
2004 er fridage i Kommissionen. Meddelelsesdatoen for
licensansøgninger, der indgives mandag den 17. og
tirsdag den 18. maj 2004, bør derfor ændres til onsdag
den 19. maj 2004, meddelelsesdatoen for licensansøgninger, der indgives fra onsdag den 19. til lørdag den
22. maj 2004, bør ændres til mandag den 24. maj 2004,
og meddelelsesdatoen for licensansøgninger, der indgives
fra torsdag den 27. til mandag den 31. maj 2004, bør
ændres til tirsdag den 1. juni 2004 —

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).
(2) EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8. Ændret ved forordning (EF) nr. 1176/
2002 (EFT L 170 af 29.6.2002, s. 69.

1. Meddelelsen om licensansøgninger, jf. artikel 7, stk. 3,
litra b), i forordning (EF) nr. 1961/2001, indgivet mandag den
17. og tirsdag den 18. maj 2004 gives senest kl. 12 (belgisk
tid) onsdag den 19. maj 2004 i stedet for torsdag den 20. maj
2004.

2. Meddelelsen om licensansøgninger, jf. artikel 7, stk. 3,
litra b), i forordning (EF) nr. 1961/2001, indgivet fra onsdag
den 19. til lørdag den 22. maj 2004 gives senest kl. 12 (belgisk
tid) mandag den 24. maj 2004.

3. Meddelelsen om licensansøgninger, jf. artikel 7, stk. 3,
litra b), i forordning (EF) nr. 1961/2001, indgivet fra torsdag
den 27. til mandag den 31. maj 2004 gives senest kl. 12
(belgisk tid) tirsdag den 1. juni 2004.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
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DA

Den Europæiske Unions Tidende

31.3.2004

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 590/2004
af 30. marts 2004
om ændring af forordning (EØF) nr. 2921/90 for så vidt angår støttebeløbet for skummetmælk
med henblik på fremstilling af kasein og kaseinater
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Der bør derfor foretages ændringer i forordning (EØF)
nr. 2921/90.

(3)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har
ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), særlig artikel 15, litra b), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr.
2921/90 af 10. oktober 1990 om ydelse af støtte til
skummetmælk med henblik på fremstilling af kasein og
kaseinater (2), fastsættes støttebeløbet for skummetmælk,
der er forarbejdet til kasein eller kaseinater. Som følge af
udviklingen i markedsprisen for kasein og kaseinater på
EF-markedet og verdensmarkedet bør støttebeløbet
nedsættes.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I artikel 2, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2921/90 ændres
»6,30 EUR« til »6,00 EUR«.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 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 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
(2) EFT L 279 af 11.10.1990, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2208/2003 (EUT L 330 af 18.12.2003, s. 19).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 591/2004
af 30. marts 2004
om vedtagelse af midlertidige bestemmelser om udstedelse af importlicenser, der ansøges om i
henhold til forordning (EF) nr. 565/2002 om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), særlig artikel 31, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
2

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 565/2002 ( )
skal medlemsstaterne hver mandag og torsdag give
Kommissionen meddelelse om licensansøgninger og den
femte arbejdsdag efter den dag, hvor ansøgningerne
indgives, udstede licenserne, hvis Kommissionen ikke
træffer særlige foranstaltninger inden da.

De importlicenser, der indgives ansøgning om fra mandag den
5. til og med fredag den 9. april 2004 i medfør af forordning
(EF) nr. 565/2002, udstedes torsdag den 15. april 2004, hvis
Kommissionen ikke træffer særlige foranstaltninger inden da, jf.
forordningens artikel 8, stk. 2.

(2)

Torsdag den 8., fredag den 9. og mandag den 12. april
2004 er fridage i Kommissionen. Udstedelsesdatoen for
licenser, der indgives ansøgning om fra mandag den 5.
til og med fredag den 9. april 2004, bør derfor ændres.

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 30. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).
(2) EFT L 86 af 3.4.2002, s. 11.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 592/2004
af 30. marts 2004
om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår listen
over lande og områder
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

terne af kontrolbesøg gennemført i de pågældende tredjelande af Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor samt oplysninger indsamlet af medlemsstaterne.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige
betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om
ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (1), særlig artikel 10 og
21, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I forordning (EF) nr. 998/2003 fastsættes der dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport
af selskabsdyr samt bestemmelser om kontrol i forbindelse hermed.
I henhold til forordning (EF) nr. 998/2003 skal der inden
den 3. juli 2004 opstilles en liste over tredjelande. For at
blive opført på denne liste skal et tredjeland dokumentere sin status for så vidt angår rabies og godtgøre, at
landet opfylder visse betingelser vedrørende anmeldelse,
overvågning, veterinærmyndigheder, forebyggelse og
bekæmpelse af rabies samt vaccinebestemmelser.
Med henblik på at undgå unødvendige forstyrrelser i
transporten af selskabsdyr og for at give tredjelandene
tid til at fremlægge supplerende garantier, hvor det er
nødvendigt, bør der opstilles en foreløbig liste over tredjelande. Listen bør baseres på de oplysninger, der er
tilgængelige via Det Internationale Kontor for Epizootier
(OIE) (Verdensorganisationen for Dyresundhed), resulta-

(4)

Den foreløbige liste over tredjelande bør omfatte lande,
som er fri for rabies, samt lande, fra hvis områder transport ikke er forbundet med en større risiko for indslæbning af rabies i EF end den, der er forbundet med transport mellem medlemsstaterne.

(5)

Forordning (EF) nr. 998/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Af hensyn til klarheden bør den
liste over lande og områder, der er indeholdt i forordning (EF) nr. 998/2003, udskiftes i sin helhed.

(6)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003 affattes som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 3. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.

L 94/8

DA

Den Europæiske Unions Tidende

BILAG
»BILAG II
LISTE OVER LANDE OG OMRÅDER
DEL A
IE

Irland

SE

Sverige

UK Det Forenede Kongerige
DEL B
Afdeling 1
a) DK Danmark, inkl. GL – Grønland og FO – Færøerne
b) ES Spanien, inkl. det spanske fastland, Balearerne og De Kanariske Øer, men ekskl. Ceuta og Melilla
c) FR Frankrig, inkl. GF – Fransk Guyana, GP – Guadeloupe, MQ – Martinique og RE – Réunion
d) GI Gibraltar
e) PT Portugal, inkl. det portugisiske fastland, Azorerne og Madeira
f) Medlemsstater, der ikke er nævnt i del A eller i litra a), b), c) og e) i denne afdeling.
Afdeling 2
AD Andorra
CH Schweiz
IS

Island

LI

Liechtenstein

MC Monaco
NO Norge
SM San Marino
VA Vatikanstaten
DEL C
AC

Ascension

AG

Antigua og Barbuda

AN

De Nederlandske Antiller

AU

Australien

AW Aruba
BB

Barbados

BH

Bahrain

BM

Bermuda

CA

Canada

FJ

Fiji

FK

Falklandsøerne

HR

Kroatien

JM

Jamaica

JP

Japan

KN

Saint Christopher og Nevis

KY

Caymanøerne

MS

Montserrat

MU Mauritius
NC

Ny Kaledonien

NZ

New Zealand

31.3.2004
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PF

Fransk Polynesien

PM

Saint Pierre og Miquelon

SG

Singapore

SH

Saint Helena

US

USA

VC

Saint Vincent og Grenadinerne

VU

Vanuatu

WF

Wallis- og Futunaøerne

YT

Mayotte«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 593/2004
af 30. marts 2004
om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og ægalbumin
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Med henblik på at sikre et regelmæssigt forløb af indførslerne bør de i bilag I fastsatte mængder fordeles over
året.

(5)

For at sikre en effektiv forvaltning af ordningen, bør
sikkerheden for importlicenser i henhold til denne
ordning fastsættes til 20 EUR/100 kg (udtrykt i æg med
skal).

(6)

For at tilsikre at denne ordning fungerer godt og især for
at fjerne risikoen for spekulationsforretninger med æg og
albumin, bør det fastsættes, at de erhvervsdrivende skal
opfylde bestemte betingelser med henblik på at tilsikre,
at deres aktivitet i denne sektor er seriøs.

(7)

De erhvervsdrivende bør gøres opmærksom på, at licenserne kun kan anvendes for produkter, som opfylder alle
veterinærbestemmelser i Fællesskabet.

(8)

For at sikre en korrekt forvaltning af importordningerne
bør Kommissionen råde over præcise oplysninger fra
medlemsstaterne om de mængder, der rent faktisk er
indført. For klarhedens skyld bør der benyttes en enkelt
model for meddelelserne om mængderne mellem
medlemsstaterne og Kommissionen.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Fjerkrækød og Æg —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 493/
2002 (2), særlig artikel 3, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 15,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 af
29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for ægalbumin
og mælkealbumin (3), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2916/95 (4), særlig artikel 2, stk. 2, artikel 4, stk.
1, og artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1474/95 af 28. juni
1995 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for
æg og ægalbumin (5) er blevet ændret væsentligt ved flere
lejligheder (6). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

I Verdenshandelsorganisationen har Fællesskabet
forpligtet sig til at åbne toldkontingenter for visse æg og
ægalbuminprodukter. Der bør derfor fastsættes gennemførelsesbestemmelser for disse kontingenter.

Ordningen bør forvaltes på basis af importlicenser. Med
henblik herpå bør der fastsættes bestemmelser om indgivelse af licensansøgninger og de oplysninger, der skal
anføres på licensansøgningerne, som undtagelse fra
artikel 8 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/
2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og
forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (7),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 325/2003 (8).
Licenserne bør først udstedes efter en betænkningstid, og
der bør i givet fald anvendes en fast procentsats for
godkendelse af mængderne. Af hensyn til de erhvervsdrivende bør det bestemmes, at licensansøgninger kan
trækkes tilbage, når der fastsættes en fast procentsats.
EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49.
EFT L 77 af 20.3.2002, s. 7.
EFT L 282 af 1.11.1975, s. 104.
EFT L 305 af 19.12.1995, s. 49.
EFT L 145 af 29.6.1995, s. 19.
Jf. bilag V.
EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.
EUT L 47 af 21.2.2003, s. 21.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i bilag I anførte toldkontingenter åbnes årligt i perioden fra
1. juli til 30. juni for de deri angivne produktgrupper og på de
deri fastsatte betingelser.
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Artikel 2
De i artikel 1 nævnte kontingenter fordeles således:
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d) i rubrik 20 i licensansøgningen og licensen anføres en af
følgende angivelser:
Reglamento (CE) no 593/2004
Forordning (EF) nr. 593/2004

For gruppe E 1:

Verordnung (EG) Nr. 593/2004

— 20 % i perioden fra den 1. juli til den 30. september

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 593/2004

— 30 % i perioden fra den 1. oktober til den 31. december

Regulation (EC) No 593/2004

— 30 % i perioden fra den 1. januar til den 31. marts

Règlement (CE) no 593/2004

— 20 % i perioden fra den 1. april til den 30. juni.

Regolamento (CE) n. 593/2004

For gruppe E2 og E3:

Verordening (EG) nr. 593/2004

— 25 % i perioden fra den 1. juli til den 30. september

Regulamento (CE) n.o 593/2004

— 25 % i perioden fra den 1. oktober til den 31. december
— 25 % i perioden fra den 1. januar til den 31. marts
— 25 % i perioden fra den 1. april til den 30. juni.

Asetus (EY) N:o 593/2004
Förordning (EG) nr 593/2004
e) i rubrik 24 i licensen anføres en af følgende angivelser:
Reducción del derecho del AAC conforme a lo establecido
en el Reglamento (CE) no 593/2004

Artikel 3
Ved indførsel til Fællesskabet i henhold til de i artikel 1 nævnte
kontingenter skal der fremlægges importlicens.

Artikel 4
For de i artikel 3 nævnte importlicenser gælder der følgende
bestemmelser:
a) licensansøgeren skal være en fysisk eller juridisk person, der,
når han indgiver sin ansøgning, over for en medlemsstats
myndigheder kan godtgøre, at han indførte mindst 50 tons
produkter (udtrykt i æg med skal), der henhører under
forordning (EØF) nr. 2771/75 (med undtagelse af rugeæg)
og (EØF) nr. 2783/75, i hvert af de to kalenderår, der ligger
forud for året for indgivelse af licensansøgningerne, eller
som i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets direktiv 89/437/
EØF (1) er godkendt til at behandle ægprodukter; ordningen
gælder dog ikke for detailhandlende og restaurationer, som
sælger deres produkter til den endelige forbruger
b) kun et af de gruppenumre, der er fastsat i bilag I, kan
anføres i licensansøgningen. I ansøgningen kan der anføres
flere produkter henhørende under forskellige KN-koder og
med oprindelse i samme land; i så fald skal alle KN-koder
anføres i rubrik 16 og deres varebeskrivelse i rubrik 15. For
gruppe E2 og E3 omregnes den samlede mængde til vægten
udtrykt i æg med skal.
Licensansøgningen vedrører mindst 1 ton og højst 10 % af
den mængde, der er til rådighed i den pågældende gruppe
og for den i artikel 2 fastsatte periode
c) i rubrik 8 i licensansøgningen og licensen angives oprindelseslandet
(1) EFT L 212 af 22.7.1989, s. 87.

Reduktion i toldsatsen i henhold til forordning (EF) nr. 593/
2004
Ermäßigung des Zollsatzes gemäß Verordnung (EG) Nr.
593/2004
Μείωση του δασµού του Κ∆, όπως προβλέπεται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 593/2004
Reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No
593/2004
Réduction du droit du tarif douanier commun comme prévu
au règlement (CE) no 593/2004
Riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE)
n. 593/2004
Verlaging van het GDT-recht op grond van Verordening
(EG) nr. 593/2004
Redução do direito da PAC previsto no Regulamento (CE)
n.o 593/2004
Yhteisön yhteisen tullitariffin maksua alennettu seuraavan
mukaisesti: Asetus (EY) N:o 593/2004
Reduktion av Gemensamma tulltaxans tariffer enligt förordning (EG) nr 593/2004.

Artikel 5
1. Licensansøgninger kan kun indgives i løbet af de første
syv dage i måneden før hver periode som defineret i artikel 2.
2. Licensansøgningen skal indgives til den kompetente
myndighed i den medlemsstat, hvor ansøgeren har nedsat sig
eller har sit hovedsæde. Den tages kun i betragtning, hvis ansøgeren skriftligt erklærer, at han ikke har indgivet og forpligter
sig for den pågældende periode til ikke at indgive andre ansøgninger om produkter i samme gruppe.
Hvis en ansøger indgiver mere end én ansøgning for produkter
i samme gruppe, tages ingen af ansøgningerne i betragtning.
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En ansøger kan dog indgive flere importlicensansøgninger for
produkter med samme gruppenummer, hvis produkterne har
oprindelse i forskellige lande. Ansøgninger om produkter fra
det samme oprindelsesland indgives samtidigt til en medlemsstats myndigheder. De betragtes som én ansøgning, for så vidt
angår den maksimumsmængde, der er nævnt i artikel 4, litra b),
og anvendelsen af bestemmelsen i andet afsnit.
3.
Importlicensansøgninger for alle produkter, der er nævnt
i artikel 1, ledsages af en sikkerhedsstillelse på 20 EUR/100 kg
produkter udtrykt i æg med skal.
4.
Den femte arbejdsdag efter udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger meddeler medlemsstaterne Kommissionen
de ansøgninger, der er indgivet for hver produktgruppe.
Meddelelsen indeholder en liste over ansøgerne og en oversigt
over de mængder, der er ansøgt om for hver gruppe.
Alle meddelelser, herunder også meddelelsen »ingen ansøgninger«, fremsendes pr. telex eller telefax på den fastsatte
arbejdsdag. Modellen i bilag II anvendes, hvis der ikke er
indgivet ansøgninger, ellers anvendes bilag II og III.
5.
Kommissionen beslutter snarest, i hvilket omfang de i
artikel 4 nævnte ansøgninger kan imødekommes.
Hvis de mængder, der er ansøgt om, overstiger de disponible
mængder, fastsætter Kommissionen en fast procentsats for
godkendelse af mængderne. Hvis procentsatsen er på under
5 %, kan Kommissionen undlade at godkende ansøgningerne,
og sikkerheden frigives umiddelbart.
Ansøgeren kan trække sin licensansøgning tilbage senest ti
arbejdsdage efter offentliggørelsen af den faste procentsats i
Den Europæiske Unions Tidende, hvis procentsatsens anvendelse
medfører, at der fastsættes en mængde på under 20 tons
(udtrykt i æg med skal). Medlemsstaterne underretter Kommissionen herom senest fem arbejdsdage efter, at ansøgningerne er
trukket tilbage, og de frigiver sikkerheden umiddelbart.
Kommissionen bestemmer den restmængde, der skal lægges til
den disponible mængde for den følgende kvartale periode i den
årlige kontingentperiode, jf. artikel 1.
6.
Licenserne udstedes så hurtigt som muligt efter, at
Kommissionen har truffet sin beslutning.
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7. Licenserne kan kun anvendes for produkter, der opfylder
alle gældende veterinærbestemmelser i Fællesskabet.
8. Medlemsstaterne
meddeler
Kommissionen
inden
udgangen af den fjerde måned efter hver årlig periode, som
omhandlet i artikel 1, den samlede mængde, der er indført af
hver af grupperne i henhold til nærværende forordning i denne
periode.
Alle meddelelser, herunder meddelelser om »intet«, foretages
efter bilag IV.
Artikel 6
Importlicensernes gyldighedsperiode andrager 150 dage fra den
faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF)
nr. 1291/2000, uden at den dog kan overskride den i artikel 1
definerede periode.
Importlicenser, der er udstedt i henhold til denne forordning,
kan ikke overdrages.
Artikel 7
Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000 finder anvendelse, jf. dog bestemmelserne i denne forordning.
Uanset artikel 8, stk. 4, i nævnte forordning kan en mængde,
der indføres i henhold til nærværende forordning, dog ikke
være større end den mængde, som er nævnt i rubrik 17 og 18 i
importlicensen. Men henblik herpå anføres »0« i licensens
rubrik 19.
Artikel 8
Forordning (EF) nr. 1474/95 ophæves.
Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.
Artikel 9
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
(t)
Gruppe nr.

KN-kode

Told EUR/t produktvægt

Årlige toldkontingente
(artikel 1)

E1

0407 00 30

152

135 000

E2

0408 11 80

711

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

3502 11 90

617

3502 19 90

83

E3

7 000 (1)

15 500 (1)

( ) Udtrykt i æg med skal. Omregnet ved hjælp af de faste udbyttesatser, der er fastsat i bilag 69 til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).
1

BILAG II
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BILAG III
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BILAG IV

BILAG V
Ophævet forordning med ændringer
Kommissionens forordning (EF) nr. 1474/95

(EFT L 145 af 29.6.1995, s. 19)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2916/95, kun for
så vidt angår artikel 1, stk. 5, om forordning (EF) nr.
1474/95

(EFT L 305 af 19.12.1995, s. 49)

Kommissionens forordning (EF) nr. 573/96

(EFT L 80 af 30.3.1996, s. 54)

Kommissionens forordning (EF) nr. 876/96

(EFT L 118 af 15.5.1996, s. 17)

Kommissionens forordning (EF) nr. 937/96

(EFT L 127 af 25.5.1996, s. 26)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1102/96

(EFT L 146 af 20.6.1996, s. 30)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1219/96

(EFT L 161 af 29.6.1996, s. 55)

Kommissionens forordning (EF) nr. 997/97, kun for så
vidt angår artikel 2 og artikel 4, stk. 3

(EFT L 144 af 4.6.1997, s. 11)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1242/97

(EFT L 173 af 1.7.1997, s. 77)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1514/97, kun for
så vidt angår artikel 3 om forordning (EF) nr. 1474/95

(EFT L 204 af 31.7.1997, s. 16)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1371/98

(EFT L 185 af 30.6.1998, s. 17)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1323/1999

(EFT L 157 af 24.6.1999, s. 29)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1356/2000

(EFT L 155 af 28.6.2000, s. 36)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2001, kun
for så vidt angår artikel 3 og 5 om forordning (EF) nr.
1474/95

(EFT L 145 af 31.5.2001, s. 24)
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BILAG VI
Sammenligningstabel
Forordning (EF) nr. 1474/95

Nærværende forordning

Artikel 1-7

Artikel 1-7

—

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Bilag I—IV

Bilag I—IV

—

Bilag V

—

Bilag VI

31.3.2004
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 594/2004
af 30. marts 2004
om fastsættelse af de udløsende begivenheder i sektorerne friske og forarbejdede frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

I artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/2003 af 11. august 2003 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF)
nr. 2200/96 for så vidt angår anerkendelse af producentorganisationer og foreløbig anerkendelse af producentsammenslutninger (6) fastsættes den mindstemængde af
den markedsegnede produktion, jf. artikel 11, stk. 2, litra
a), i forordning (EF) nr.2200/96, der kræves af anerkendte producentorganisationer. Da der er tale om årlige
mængder, bør den udløsende begivenhed for vekselkursen for denne mængde i henhold til artikel 3, stk. 2,
i forordning (EF) nr. 2799/98 fastsættes til den 1. januar
i det år, som mængden vedrører.

(4)

I artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2200/96 fastsættes de betingelser, hvorunder medlemsstaterne kan
fastsætte et loft for tillæggene til den EF-tilbagekøbsgodtgørelse, der udbetales af driftsfondene. Maksimumstillæggene er anført i bilag II til Kommissionens forordning
(EF) nr. 103/2004 af 21. januar 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96
for så vidt angår interventionsordningen for frugt og
grøntsager og tilbagekøb fra markedet (7). Den udløsende
begivenhed, der gælder for den medvirkende tilbagekøbsgodtgørelse, bør anvendes for vekselkursen for loftet og
maksimumstillægget.

(5)

I punkt 3 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr.
1433/2003 af 11. august 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så
vidt angår driftsfonde, driftsprogrammer og finansiel
støtte (8) er der fastsat bestemmelser om det maksimale
beløb for de generalomkostninger, der kan indgå i et
driftsprogram. Da der er tale om et årligt beløb, bør den
vekselkurs, der anvendes for de øvrige elementer af den
driftsfond, som den vedrører, i henhold til artikel 3, stk.
2, i forordning (EF) nr. 2799/98 og uanset artikel 4, stk.
2, i forordning (EF) nr. 2808/98 anvendes for dette
beløb.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15.
december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (1),
særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Ved forordning (EF) nr. 2799/98 blev der indført en ny
agromonetær ordning fra den 1. januar 1999. Gennemførelsesbestemmelserne for ordningen blev fastsat ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 2808/98 (2). Forordningen fastlægger de udløsende begivenheder for de
vekselkurser, der gælder på grundlag af de kriterier, som
er anført i artikel 3 i forordning (EF) nr. 2799/98, uden
at dette dog foregriber de præciseringer eller undtagelser,
der i givet fald kan blive fastsat i bestemmelserne om de
pågældende sektorer. Det er derfor hensigtsmæssigt i en
enkelt forordning at fastsætte og gruppere de udløsende
begivenheder for vekselkurserne for sektorerne friske og
forarbejdede frugter og grøntsager.

Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996
om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (3)
og Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober
1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede
frugter og grøntsager (4) er blevet ændret mange gange.
Af hensyn til klarheden bør Kommissionens forordning
(EF) nr. 293/98 af 4. februar 1998 om fastsættelse af de
udløsende begivenheder i sektorerne frugt og grøntsager
og produkter forarbejdet på basis af frugt og grøntsager,
i en del af sektoren levende planter og blomsterdyrkningens produkter samt for visse produkter, der er opregnet
i bilag II til EF-traktaten, og om ophævelse af forordning
(EF) nr. 1445/93 (5) derfor ophæves og erstattes af en ny
forordning.

(1) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.
(2) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 36. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2304/2003 (EUT L 342 af 30.12.2003, s. 6).
(3) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).
(4) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 386/2004 (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 25).
(5) EFT L 30 af 5.2.1998, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1410/1999 (EFT L 164 af 30.6.1999, s. 53).

(6) EUT L 203 af 12.8.2003, s. 18.
(7) EUT L 16 af 23.1.2004, s. 3.
(8) EUT L 203 af 12.8.2003, s. 25.
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I artikel 3, stk. 1, fjerde led, i forordning (EF) nr. 2808/
98 er det fastsat, at den udløsende begivenhed for vekselkursen ved tilbagekøb af frugt og grøntsager er den
første dag i den måned, hvor tilbagekøbet finder sted.
Denne bestemmelse bør gælde ikke blot for tilbagekøb
efter artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2200/96,
men også, fordi der er tale om tilknyttede eller tilsvarende transaktioner, for den støtte til transportomkostningerne for gratis uddelte frugter og grønsager, der i
henhold til artikel 30, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2200/
96 er fastsat i artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr.
103/2004, og for maksimumsbeløbene for sorteringsog emballeringsomkostningerne for gratis uddelte
produkter, der i henhold til artikel 30, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2200/96 overtages på betingelserne i artikel
17 i forordning (EF) nr. 103/2004.

I artikel 2, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr.
3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og
grøntsager (1) er det fastsat, at et fast beløb trækkes fra
de noteringer, der konstateres efter bestemmelserne i stk.
2 i nævnte artikel, når disse noteringer konstateres i
engros/detailleddet. I dette tilfælde bør bestemmelserne i
artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2808/98 finde
tilsvarende anvendelse.

(8)

Bestemmelserne i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr.
2808/98 skal anvendes til at beregne den faste importværdi, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning
(EF) nr. 3223/94.

(9)

Med henblik på gennemførelsen af artikel 5, stk. 1, litra
a), og artikel 5, stk. 1a, litra a), i forordning (EF) nr.
3223/94 (»fakturametoden«) er det nødvendigt at angive
indgangsprisen på det pågældende parti i euro. Analogt
med artikel 2 i forordning (EF) nr. 2808/98 anvendes de
vekselkurser, der var gældende den dag, hvor toldangivelsen blev antaget.

(10)

Den eksportrestitution, der er fastsat i artikel 35 i forordning (EF) nr. 2200/96, indgår i den ordning for samhandelen med tredjelande, der blev indført ved afsnit V i
nævnte forordning. Artikel 2 i forordning (EF) nr. 2808/
98 skal derfor gælde for den.

(11)

I artikel 2 i forordning (EF) nr. 2201/96 er der fastsat en
ordning med produktionsstøtte for visse produkter, som
er fremstillet af tomater, ferskner og pærer. Efter
ordningen kan der ydes støtte til producentorganisationer. I nævnte forordnings artikel 6a er der fastsat en
ordning med produktionsstøtte for tørrede figner og
svesker. Efter ordningen kan der ydes støtte til forarbejdningsvirksomheder, der betaler producenterne en minimumspris. I betragtning af det meget store antal
erhvervsdrivende, forarbejdningsvirksomheder og producentorganisationer bør den udløsende begivenhed for
vekselkursen i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 2799/98 og uanset artikel 3, stk. 2, i forordning

(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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(EF) nr. 2808/98 fastsættes til den første dag i den
måned, hvor forarbejdningsvirksomhederne overtager
produkterne. Overtagelsen bør defineres nærmere.
(12)

Bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr.
2808/98 bør anvendes for den opkøbspris for tørrede
druer og tørrede figner, der er omhandlet i artikel 9, stk.
2, i forordning (EF) nr. 2201/96.

(13)

I artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2201/96 er der
fastsat bestemmelser om støtte til oplagring af tørrede
druer og tørrede figner. Støtten ydes for hver dag, hvor
produkterne faktisk oplagres. Med henblik på en praktisk
anvendelse af bestemmelserne og i henhold til artikel
3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2799/98 bør der fastsættes en månedlig udløsende begivenhed for ydelse af
denne støtte.

(14)

Bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr.
2808/98 skal anvendes for salgspriserne for tørrede
druer og tørrede figner, som oplagringsorganerne ligger
inde med, idet disse priser er fastsat forud i euro i
henhold til artikel 9, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2201/
96.

(15)

Bestemmelserne i artikel 5, stk. 4, andet led, i forordning (EF) nr. 2808/98 bør anvendes for de sikkerheder,
der er omhandlet i artikel 9, stk. 3, andet afsnit, og
artikel 9, stk. 7, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2201/
96.

(16)

Den eksportrestitution, der er fastsat i artikel 16 i forordning (EF) nr. 2201/96, og den eksportafgift på visse
produkter med indhold af tilsat sukker, der er fastsat i
nævnte forordnings artikel 20, indgår i den ordning for
samhandelen med tredjelande, der blev indført ved afsnit
II i nævnte forordning. Artikel 2 i forordning (EF) nr.
2808/98 skal derfor gælde for den.

(17)

Efter den ordning, der blev indført ved Rådets forordning
(EF) nr. 2202/96 om en støtteordning for producenter af
visse citrusfrugter (2), kan der ydes støtte til producentorganisationer for de mængder citroner, grapefrugter og
pomeloer, appelsiner, mandariner, klementiner og satsumas, der leveres til forarbejdning inden for rammerne
af kontrakter. I betragtning af det meget store antal
erhvervsdrivende, forarbejdningsvirksomheder og producenter bør den udløsende begivenhed for vekselkursen i
henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr.
2799/98 og uanset artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF)
nr. 2808/98 fastsættes til den første dag i den måned,
hvor forarbejdningsvirksomhederne overtager produkterne. Produkterne overtages den dag, hvor den leveringsattest, der er fastsat i artikel 17, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2111/2003 af 1. december
2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2202/96 om en støtteordning for producenter af visse citrusfrugter (3), udstedes.

(2) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 49. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1933/2001 (EFT L 262 af 2.10.2001, s. 6).
(3) EUT L 317 af 2.12.2003, s. 5.
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3. Vekselkursen for de faste sorterings- og emballeringsomkostninger, der er fastsat i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF)
nr. 103/2004, er den vekselkurs, som fastsættes i henhold til
stk. 1.
Artikel 5

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
KAPITEL I
DEFINITIONER

Artikel 1
Definitioner
1.
De i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2799/98 anførte definitioner anvendes i forbindelse med nærværende forordning.
2.
I denne forordning forstås ved »overtagelse af et vareparti«
begyndelsen af den fysiske levering af varepartiet.
KAPITEL II
FRISKE FRUGTER OG GRØNTSAGER

Indgangsprisordning
1. Med henblik på angivelsen af det faste beløb, der er nævnt
i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 3223/94, i en ikke-deltagende medlemsstats valuta er den udløsende begivenhed for
vekselkursen noteringsdagen for den kurs, som beløbet
vedrører.
2. Ved beregningen af den faste importværdi, der er
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 3223/94,
omregnes de repræsentative kurser til euro ved anvendelse af
den repræsentative kurs den dag, som kurserne vedrører.
3. Med henblik på anvendelsen af artikel 5, stk. 1, litra a),
og artikel 5, stk. 1a, litra a), i forordning (EF) nr. 3223/94
anvendes den vekselkurs, der var gældende den dag, hvor toldangivelsen blev antaget.
Artikel 6

Artikel 2

Eksportrestitution

Producentorganisationer

Artikel 2 i forordning (EF) nr. 2808/98 anvendes for den
eksportrestitution, der er fastsat i artikel 35, stk. 1, i forordning
(EF) nr. 2200/96.

Værdien af den mindstemængde af den markedsegnede produktion, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i forordning
(EF) nr. 1432/2003, omregnes til euro ved anvendelse af den
vekselkurs, der gælder den 1. januar i det år, som mængden
vedrører.

KAPITEL III
FORARBEJDEDE FRUGTER OG GRØNTSAGER

Artikel 3
Driftsfonde

Artikel 7

1.
Med henblik på anvendelsen af artikel 15, stk. 3, andet
afsnit, i forordning (EF) nr. 2200/96 er vekselkursen for de
maksimumstillæg, der er fastsat i bilag II til forordning (EF) nr.
103/2004, den vekselkurs, der gælder for den pågældende EFtilbagekøbsgodtgørelse, som fastsat i henhold til artikel 4, stk.
1, i nærværende forordning.

Produktionsstøtte for tomater, ferskner, pærer, figner og
svesker

2.
Den udløsende begivenhed for vekselkursen for det faste
beløb, som er fastsat i nr. 3 i bilag I til forordning (EF) nr.
1433/2003, er den 1. januar i det år, hvor beløbet anvendes.
Artikel 4
Interventioner/tilbagekøb/transport-, sorterings- og emballeringsomkostninger

1. Den udløsende begivenhed for vekselkursen for den støtte
til producentorganisationer, der er omhandlet i artikel 2 i
forordning (EF) nr. 2201/96, er, for så vidt angår tomater,
ferskner og pærer og den produktionsstøtte for figner og
svesker, der er omhandlet i artikel 6a, stk. 1, i nævnte forordning, den første dag i den måned, hvor produkterne overtages
af forarbejdningsvirksomheden.
2. Den udløsende begivenhed for vekselkursen for den minimumspris, der er omhandlet i artikel 6a, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 2201/96, er den første dag i den måned, hvor produkterne overtages af forarbejdningsvirksomheden.

1.
Den udløsende begivenhed for vekselkursen for den EFtilbagekøbsgodtgørelse, der er fastsat i bilag V til forordning
(EF) nr. 2200/96, er den første dag i den måned, hvor tilbagekøbet finder sted.

Støtte for tørrede druer og tørrede figner

2.
Vekselkursen for de faste transportomkostninger, der er
omhandlet i artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 103/2004
og fastsat i nævnte forordnings bilag V, er den vekselkurs, som
fastsættes i henhold til stk. 1.

1. Den udløsende begivenhed for vekselkursen for den
opkøbspris, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 2201/96, er den dag, hvor produkterne overtages af
oplagringsorganet, jf. artikel 9, stk. 1, i nævnte forordning.

Artikel 8
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2.
Den udløsende begivenhed for vekselkursen for den
oplagringsstøtte, der er omhandlet i artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2201/96, er den første dag i måneden med dag,
for hvilken støtten ydes.
3.
Den udløsende begivenhed for vekselkursen for salgsprisen for de tørrede druer og tørrede figner, som oplagringsorganerne ligger inde med, idet denne pris er fastsat forud i
henhold til artikel 9, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2201/96, er
den dag, hvor køberen overtager produkterne, eller hvor betalingen er sket, såfremt denne er sket forinden.
4.
Den udløsende begivenhed for vekselkursen for de sikkerheder i euro, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3, andet afsnit,
og artikel 9, stk. 7, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2201/96,
er den dag, hvor buddet eller købsanmodningen indgives.

31.3.2004
KAPITEL IV

CITRUSFRUGTER TIL FORARBEJDNING

Artikel 10
Støtte til organisationer af citrusfrugtproducenter
Den udløsende begivenhed for vekselkursen for den støtte til
producentorganisationer, der er fastsat i artikel 3 i forordning
(EF) nr. 2202/96, er den første dag i den måned, hvor produkterne leveres til forarbejdningsvirksomheden, jf. artikel 17, stk.
2, i forordning (EF) nr. 2111/2003.
KAPITEL V
OPHÆVELSE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 11
Ikrafttrædelse

Artikel 9
Eksportrestitution
Den udløsende begivenhed for vekselkursen for den eksportrestitution, der er fastsat i artikel 16 i forordning (EF) nr. 2201/
96, og den eksportafgift, der er fastsat i nævnte forordnings
artikel 20, er den dag, hvor toldangivelsen antages.

Forordning (EF) nr. 293/98 ophæves.
Henvisninger til den ophævede forordning læses som henvisninger til denne forordning, jf. sammenligningstabellen i
bilaget.
Artikel 12
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 30. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 595/2004
af 30. marts 2004
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 om en afgift på mælk og
mejeriprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

Da der i forordning (EF) nr. 1788/2003 er fastsat referencefedtindhold for hver medlemsstat, bør der fastsættes
regler for tilpasning af det individuelle referenceindhold,
når det er nødvendigt.

(6)

Det er vigtigt dels at kontrollere, om de oplysninger,
som opkøberne og producenterne meddeler, er nøjagtige, dels at sørge for, at afgiften rent faktisk væltes over
på de producenter, som er ansvarlige for overskridelsen
af de nationale referencemængder. Med henblik herpå
bør medlemsstaterne spille en større rolle, når det gælder
de kontrolforanstaltninger og sanktioner, de skal iværksætte for at sikre, at andelene af den afgift, der skal
betales, opkræves korrekt. Medlemsstaterne bør især
udarbejde en national kontrolplan for hver tolvmånedersperiode på grundlag af en risikoanalyse og bør føre
kontrol på bedriftsniveau, transportniveau og opkøberniveau for at bekæmpe eventuelle uregelmæssigheder og
svig. Det bør også fastsættes, hvor mange kontroller, der
skal foretages og inden for hvilke frister, for at det inden
for et givet tidsrum kan fastslås, om alle parter har overholdt reglerne. Der bør også iværksættes sanktioner, hvis
disse grundlæggende krav ikke er overholdt.

(7)

Medlemsstaterne bør også godkende de opkøbere, der
opererer på deres område, og der bør fastsættes nærmere
regler for det tilfælde, at opkøberne ikke overholder
forordningen.

(8)

Meddelelser til Kommissionen spiller en vigtig rolle ved
forvaltningen af ordningen, og brugen heraf bør derfor
øges. Især er meddelelserne om fordelingen på leverancer
og direkte salg og svarene på det årlige spørgeskema
vigtige for Kommissionens forvaltning af ordningen.
Overholdelsen af frister er også medvirkende til at
fremme en effektiv forvaltning. Kommissionen bør
desuden have udførlige oplysninger om gennemførelsen
på nationalt plan for at få bedre kendskab til de forskellige ordninger, der anvendes i medlemsstaterne.

(9)

Denne forordning bør anvendes fra samme dato som
forordning (EF) nr. 1788/2003.

(10)

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. 1788/2003 af
29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 24, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Afgiftsordningen for mælk og mejeriprodukter er i
henhold til forordning (EF) nr. 1788/2003 blevet
forlænget med yderligere elleve på hinanden følgende
tolvmånedersperioder fra 1. april 2004. Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser for at tage hensyn til
de nye bestemmelser i denne forordning. Gennemførelsesbestemmelserne bør i vid udstrækning også omfatte
bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr.
1392/2001 af 9. juli 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 om en
tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter (2). Forordning
(EF) nr. 1392/2001 bør derfor ophæves.

Der bør fastsættes regler, så det bliver muligt at fordele
de nationale mængder på leverancer og direkte salg for
hver medlemsstat. Med henblik herpå bør medlemsstaterne tage hensyn til de nye definitioner af »leverancer«
og »direkte salg« i artikel 5, litra f) og g), i forordning
(EF) nr. 1788/2003 og samtidig informere de producenter, der bliver berørt af de nye definitioner.

(3)

I denne forordning bør der også fastsætte supplerende
bestemmelser for den endelige beregning af den afgift,
som skal betales for leverancer og for direkte salg, foranstaltninger, som sikrer, at medlemsstaterne betaler
afgiften rettidigt til Den Europæiske Udviklings- og
Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen,
og endelig kontrolregler for at sikre, at andelene af den
afgift, der skal betales, er blevet korrekt opkrævet.

(4)

Det bør fastsættes, hvordan mælkens fedtindhold skal
indgå i beregningen ved den endelige opgørelse over de
leverende mængder. Der kræves særlige bestemmelser,
som skal gælde, hvis referencemængden for leverancer
ændres, eller hvis der tildeles referencemængder fra den
nationale reserve.

1

( ) EUT L 270 af 21.10.2003, s. 123.
(2) EFT L 187 af 10.7.2001, s. 19.
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Artikel 5

Meddelelse om individuelle referencemængder
KAPITEL I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Medlemsstaterne underretter producenterne om hver ny tildeling eller ændring af deres individuelle referencemængde på den
efter deres opfattelse mest velegnede måde, som dog skal sikre,
at producenterne får reelt kendskab til den tildelte referencemængde.

Anvendelsesområde
KAPITEL II

Denne forordning indeholder gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EF) nr. 1788/2003 for så vidt angår fordeling af
nationale referencemængder på leverancer og direkte salg,
beregning og betaling af afgiften, kontrolforanstaltninger og
meddelelser fra medlemsstaterne.

Artikel 2
Fordeling af nationale referencemængder på leverancer og
direkte salg
Hvert år efter modtagelsen af de meddelelser, der er nævnt i
artikel 21, fordeler Kommissionen den nationale referencemængde, der er fastlagt for hver medlemsstat i bilag I til forordning (EF) nr. 1788/2003, på leverancer og direkte salg i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i samme forordning.
Denne fordeling offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3
Omregninger
Omregninger som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 1788/2003 kan være midlertidige eller definitive.
Midlertidige omregninger af individuelle referencemængder er
omregninger, hvor producenten for en bestemt tolvmånedersperiode anmoder om at få omregnet en mængde mælk fra en
referencemængde til en anden.
Definitive omregninger er omregninger, hvor producenten for
en tolvmånedersperiode og de følgende tolvmånedersperioder
anmoder om at få omregnet en mængde mælk fra en referencemængde til en anden.

Artikel 4

BEREGNING AF AFGIFTEN

AFDELING 1

ALMINDELIGE REGLER

Artikel 6
Metode til beregning af afgiften
Mælk og mejeriprodukter, der afsættes, jf. artikel 5, litra h), i
forordning (EF) nr. 1788/2003, skal indgå i beregningen af
afgiften på det tidspunkt, de forlader en bedrift på medlemsstatens område eller anvendes på bedriften til erhvervsmæssige
formål.
Hvis mælken eller mejeriprodukterne forlader bedriften for at
blive destrueret som led i sundhedsforanstaltninger i henhold til
en beslutning truffet af medlemsstatens myndigheder, skal de
pågældende mængder ikke medregnes som leverancer eller
direkte salg.
Mælk, som forlader bedriften for at blive behandlet eller forarbejdet i forbindelse med en kontrakt om lønarbejde, betragtes
som en leverance.

Artikel 7
Ændringer af det individuelle referencefedtindhold
1. Hvis der tildeles yderligere referencemængder fra den nationale reserve, forbliver det referencefedtindhold, der er nævnt i
artikel 9 i forordning (EF) nr. 1788/2003, uændret.

Information om nye definitioner af leverancer og direkte
salg

2. Forhøjes eller fastlægges referencemængden for leverancer
på grundlag af omregninger i henhold til artikel 6, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 1788/2003, er referencefedtindholdet 3,8 %
for den referencemængde, som omregnes til leverancer.

1.
Medlemsstaterne informerer de berørte producenter om
de nye definitioner af »leverance« og »direkte salg« i artikel 5,
litra f) og g), i forordning (EF) nr. 1788/2003.

Referencefedtindholdet for referencemængden for leverancer
forbliver dog uændret, hvis producenten fremlægger en for
myndighederne tilfredsstillende begrundelse herfor.

2.
En definitiv omregning fra en referencemængde til en
anden i forbindelse med de definitioner, der er nævnt i stk. 1,
foretages efter anmodning fra producenten efter artikel 6, stk.
2, i forordning nr. 1788/2003.

3. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 16 og 17 og artikel
18, stk. 1, litra d), e) og f), i forordning (EF) nr. 1788/2003,
overdrages referencefedtindholdet sammen med den referencemængde, som det er knyttet til.
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4.
I de tilfælde, der er nævnt i artikel 18, stk. 1, litra b) og
c), i forordning (EF) nr. 1788/2003, forhøjes de tildelte eller
overdragne referencemængders samlede referencefedtindhold
ikke i forhold til indholdet i de afståede mængder. Medmindre
andet følger af artikel 6, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1788/
2003, kan den mælkemængde, der skal omfordeles eller overdrages, genberegnes på grundlag af et bestemt referencefedtindhold, eller omvendt kan referencefedtindholdet genberegnes på
grundlag af en bestemt disponibel mælkemængde.
5.
I de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, første afsnit, og i stk. 3
og 4, er det referencefedtindhold, der fremkommer, lig med
gennemsnittet af de oprindelige og overdragne eller omregnede
referencefedtindhold, vægtet med de oprindelige og overdragne
eller omregnede referencemængder.
6.
For producenter, hvis referencemængde helt og holdent
kommer fra den nationale reserve, og som har indledt deres
virksomhed efter den 1. april 2004, er referencefedtindholdet
lig med det nationale referencefedtindhold, der er fastlagt i bilag
II til forordning (EF) nr. 1788/2003.
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centerne har leveret til opkøberen, på 0,01 %. Kendes disse
mængder ikke på grund af manglende erklæring, kan myndighederne anslå dem. Beløbet må ikke være lavere end 100 EUR
eller højere end 100 000 EUR.
4. Hvis der ikke er indgivet nogen erklæring inden den 1.
juli, trækker medlemsstaten enten godkendelsen tilbage eller
kræver betaling af et beløb, der står i forhold til den pågældende mælkemængde og uregelmæssighedens alvor.
Første afsnit anvendes 30 dage efter, at medlemsstaten har givet
meddelelse herom.
Stk. 3 anvendes fortsat i perioden efter, at medlemsstaten har
givet denne meddelelse.
5. De i stk. 3 og 4 omhandlede sanktioner pålægges ikke,
hvis medlemsstaten konstaterer, at det drejer sig om et tilfælde
af force majeure, eller at uregelmæssigheden hverken er begået
forsætligt eller som følge af grov uagtsomhed, eller at den er af
ringe betydning for ordningens funktion eller kontrollens effektivitet.

AFDELING 2

LEVERANCER

Artikel 8
Opgørelser over leverancer
1.
Ved udgangen af hver tolvmånedersperiode udfærdiger
opkøberne for hver producent en opgørelse, der mindst angiver
mængden og fedtindholdet for den mælk, som producenten har
leveret i løbet af perioden.
Er der tale om et skudår, nedsættes mælkemængden med en
tresindstyvendedel af de mængder, der er leveret i februar og
marts.
2.
Inden den 15. maj hvert år sender opkøberne medlemsstatens myndigheder en erklæring med en oversigt over de i
stk. 1 nævnte opgørelser, der mindst omfatter den samlede
mængde og det gennemsnitlige fedtindhold i den mælk, de har
fået leveret, samt eventuelt efter medlemsstatens beslutning
hver producents referencemængde og referencefedtindhold,
mængden justeret efter artikel 10, stk. 1, summen af de individuelle referencemængder og de justerede mængder og det
gennemsnitlige fedtindhold, som disse producenter råder over.
Opkøberne erklærer eventuelt, at de ikke har modtaget leverancer i den pågældende periode.
3.
Medlemsstaten skal forlange, at en opkøber, der ikke
overholder den frist, som er nævnt i stk. 2, betaler et beløb for
hver kalenderdags forsinkelse svarende til den afgift, der skal
betales for en overskridelse af de mængder mælk, som produ-

Artikel 9
Tilpasning af det individuelle referencefedtindhold
1. I forbindelse med artikel 9, stk. 5, i forordning (EF) nr.
1788/2003 registrerer medlemsstaterne hvert år inden den 1.
juli eventuelle overskridelser af det nationale referencefedtindhold i den tolvmånedersperiode, der sluttede den 31. marts
samme år.
2. Det individuelle referencefedtindhold tilpasses med
samme koefficient for alle producenter, således at det vejede
gennemsnit af de individuelle referencefedtindhold for den
enkelte medlemsstat ikke overstiger det referencefedtindhold,
der er fastlagt i bilag II til forordning (EF) nr. 1788/2003, med
mere end 0,1 g pr. kg. Tilpasningen meddeles producenterne
inden den 1. august og gælder fra den tolvmånedersperiode,
som begynder den 1. april samme år.

Artikel 10
Sammenligning af referencefedtindhold og faktisk fedtindhold
1. For at gøre det muligt for hver producent at udfærdige
den opgørelse, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i nærværende forordning, og i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1788/2003 sammenlignes det gennemsnitlige fedtindhold i den mælk, producenten har leveret, med producentens referencefedtindhold som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i
samme forordning.

31.3.2004

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Konstateres der en positiv afvigelse, forhøjes den leverede
mængde mælk med 0,18 % pr. 0,1 g yderligere fedtstof pr. kg
mælk.
Konstateres der en negativ afvigelse, nedsættes den leverede
mængde mælk med 0,18 % pr. 0,1 g mindre fedtstof pr. kg
mælk.
Udtrykkes den leverede mælkemængde i liter, multipliceres
justeringen på 0,18 % pr. 0,1 g fedtstof med koefficienten
0,971.
2.
Medlemsstaterne fastlægger justeringen af leverancer på
nationalt plan i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 1788/2003.
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4. Hvis der ikke er indgivet nogen erklæring inden den 1.
juli, overføres den pågældende producents referencemængde
for direkte salg til den nationale reserve 30 dage efter, at
medlemsstaten har givet meddelelse herom. Stk. 3, første afsnit,
i denne artikel anvendes fortsat i perioden efter, at medlemsstaten har givet denne meddelelse.
5. De i stk. 3 og 4 omhandlede sanktioner pålægges ikke,
hvis medlemsstaten konstaterer, at det drejer sig om et tilfælde
af force majeure, eller at uregelmæssigheden hverken er begået
forsætligt eller som følge af grov uagtsomhed, eller at den er af
ringe betydning for ordningens funktion eller kontrollens effektivitet.

Artikel 12
AFDELING 3

DIREKTE SALG

Artikel 11
Erklæringer om direkte salg
1.
Ved udgangen af hver tolvmånedersperiode afgiver producenten en erklæring med en oversigt over det direkte salg pr.
produkt.
Er der tale om et skudår, nedsættes mængden af mælk eller
mælkeækvivalent med en tresindstyvendedel af de mængder,
der er solgt i februar og marts, eller med en trehundredeogseksogtresindstyvendedel af de mængder, der er solgt i den
pågældende tolvmånedersperiode.
2.
Hvert år inden den 15. maj indgiver producenten den i
stk. 1 nævnte erklæring til medlemsstatens myndigheder.

Ækvivalenter
1. Ved afsætning af andre produkter end mælk fastlægger
medlemsstaterne de mængder mælk, der er anvendt til forarbejdningen. I forbindelse hermed anvendes der følgende ækvivalenter:
a) 1 kg fløde = 0,263 kg mælk x flødens fedtindhold i %,
udtrykt i masse
b) 1 kg smør = 22,5 kg mælk.
For ost og alle andre mejeriprodukter fastsætter medlemsstaterne ækvivalenterne under hensyntagen til bl.a. de pågældende
ostetypers eller andre mejeriprodukters tørstof- og fedtindhold.
Hvis producenten over for myndighederne kan bevise, hvilke
mængder der er anvendt til forarbejdning af de pågældende
produkter, kan medlemsstaten anvende dette bevis i stedet for
de ækvivalenter, der er nævnt i første og andet afsnit.

Medlemsstaten kan fastsætte, at en producent, der råder over en
referencemængde for direkte salg, i givet fald skal erklære ikke
at have solgt eller overdraget mælk eller andre mejeriprodukter
i den pågældende periode.

2. Hvis det viser sig at være vanskeligt ud fra de afsatte
produkter at fastslå, hvor store mængder mælk der er anvendt
til forarbejdningen, kan medlemsstaterne fastsætte mængderne
af mælkeækvivalenter skønsmæssigt ud fra det antal malkekøer,
producenten har, og en for besætningen repræsentativ gennemsnitlig mælkeydelse pr. ko.

3.
Medlemsstaten forpligter producenter, der ikke overholder
den i stk. 2 nævnte frist, til at betale et beløb for hver kalenderdags forsinkelse svarende til den afgift, der skal betales for en
overskridelse af deres referencemængde for direkte salg på
0,01 %. Beløbet må dog ikke være lavere end 100 EUR eller
højere end 1 000 EUR.

KAPITEL III

Har producenterne overskredet deres referencemængde, og er
den nationale referencemængde for direkte salg også overskredet, skal producenterne også betale et bidrag til afgiften,
som beregnes på grundlag af hele overskridelsen af deres referencemængde, og kan ikke komme i betragtning ved en eventuel omfordeling af uudnyttede referencemængder som fastsat i
artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1788/2003.
Har en producent afgivet en urigtig erklæring, kræver medlemsstaten, at der betales et beløb, der står i forhold til den pågældende mælkemængde og uregelmæssighedens alvor, men som
højst svarer til den teoretiske afgift for mælkemængden, der
følger af den foretagne korrektion, multipliceret med 1,5.

BETALING AF AFGIFTEN

Artikel 13
Meddelelse om afgiften
1. Når det gælder leverancer, meddeler myndighederne
opkøberne eller bekræfter over for dem, hvilken andel af
afgiften de skal erlægge, efter at myndighederne eventuelt,
afhængigt af medlemsstatens beslutning, har omfordelt en del
af eller alle de uudnyttede referencemængder enten direkte til
de pågældende producenter eller eventuelt til opkøberne med
henblik på viderefordeling mellem de pågældende producenter.
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2.
Når det gælder direkte salg, meddeler myndighederne
producenterne, hvilken andel af afgiften de skal erlægge, efter
at myndighederne eventuelt, afhængigt af medlemsstatens
beslutning, har omfordelt en del af eller alle de uudnyttede referencemængder direkte til de pågældende producenter.

b) bedriftens geografiske beliggenhed, primært bjergområder
som defineret i artikel 18 i Rådets forordning (EF) nr. 1257/
1999 (2)

3.
På nationalt plan foretages der ingen omfordeling af
uudnyttede mængder mellem referencemængder for leverancer
og referencemængder for direkte salg.

d) den procentdel, hvormed den individuelle referencemængde
er overskredet

c) den maksimale belægningsgrad på bedrifter med ekstensiv
husdyrproduktion

e) producentens referencemængde.
Artikel 14
Vekselkurser
Den udløsende begivenhed for vekselkursen for betaling af
afgiften for en bestemt periode er den 31. marts i den pågældende periode.

2. Hvis den overskydende afgift, der er omhandlet i artikel
13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1788/2003, og som er disponibel i en bestemt periode, ikke er opbrugt efter fordelingen i
overensstemmelse med kriterierne i stk. 1 i nærværende artikel,
fastsætter medlemsstaten andre objektive kriterier efter høring
af Kommissionen.
Fordelingen af den overskydende afgift skal være afsluttet senest
15 måneder efter den pågældende tolvmånedersperiodes udløb.

Artikel 15
Betalingsfrist

Artikel 17
Opkrævning af afgiften

1.
Inden den 1. september hvert år indbetaler afgiftspligtige
opkøbere eller i tilfælde af direkte salg afgiftspligtige producenter det beløb, der skal erlægges, til myndighederne efter
regler, som medlemsstaten fastsætter.
2.
Overholdes den betalingsfrist, der er nævnt i stk. 1, ikke,
påløber der for de skyldige beløb en årlig rente til de kvartalsreferencerentesatser, der gælder den 1. september hvert år, jf.
bilag II, forhøjet med et procentpoint.

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at
sikre, at afgiften opkræves korrekt, og at den pålægges de
producenter, der har bidraget til overskridelsen.

KAPITEL IV
MEDLEMSSTATERNES KONTROL OG OPKØBERNES
PRODUCENTERNES FORPLIGTELSER

OG

Renten betales til medlemsstaten.
3.
Medlemsstaterne anmelder de beløb, der følger af anvendelsen af artikel 3 i forordning (EF) nr. 1788/2003, til Den
Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget
(EUGFL), senest sammen med de udgifter, der anmeldes for
september hvert år.

AFDELING 1

KONTROL

Artikel 18
4.
Hvis det af det dokument, der er omhandlet i artikel
3, stk. 5, i Kommissionens forordning (EF) nr. 296/96 (1),
fremgår, at den frist, der er nævnt i stk. 3 i nærværende artikel,
ikke er overholdt, nedsætter Kommissionen forskuddene på
konteringen af landbrugsudgifterne i forhold til det beløb, der
skal betales, eller skønnet over dette beløb i overensstemmelse
med artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1788/2003.

Nationale kontrolforanstaltninger
Medlemsstaterne træffer alle kontrolforanstaltninger for at sikre,
at denne forordning overholdes, specielt foranstaltningerne i
artikel 19 til 22.

Artikel 19
Artikel 16
Kriterier for fordeling af den overskydende afgift
1.
Medlemsstaterne fastlægger eventuelt de prioriterede kategorier producenter, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra b), i
forordning (EF) nr. 1788/2003, på grundlag af et eller flere af
følgende objektive kriterier efter nedenstående prioriteringsorden:

Kontrolplan
1. Medlemsstaterne udarbejder en almindelig kontrolplan for
hver tolvmånedersperiode på grundlag af en risikoanalyse.
Kontrolplanen skal mindst indeholde oplysninger om:
a) de kriterier, der er lagt til grund for planens udarbejdelse
b) de opkøbere og producenter, der er udvalgt

a) de nationale myndigheders formelle anerkendelse af, at hele
eller en del af afgiften er opkrævet uberettiget

c) den kontrol på stedet, der skal foretages for den pågældende
tolvmånedersperiode

(1) EFT L 39 af 17.2.1996, s. 5.

(2) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.
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d) kontrollen med transporten fra producenter til opkøbere
e) kontrollen med producenternes og opkøbernes årlige erklæringer.
Medlemsstaterne kan beslutte at ajourføre den almindelige
kontrolplan ved hjælp af mere udførlige periodiske planer.
I forbindelse med risikoanalysen skal der tages hensyn til, at de
aktive erhvervsdrivende inden for mejerisektoren er repræsentative, og ved fastsættelsen af kontroltidspunkterne skal der tages
hensyn til produktionens sæsonbetonede karakter.
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c) på opkøberniveau kontrollere, at de erklæringer, der er
nævnt i artikel 8 i denne forordning, er rigtige, især ved at
sammenholde dem med de dokumenter, der er nævnt i
artikel 24, stk. 2-5, at de lagerregnskaber og bogførte leverancer, der er nævnt i artikel 24, stk. 2 og 3, er pålidelige på
baggrund af de forretningspapirer og andre dokumenter, der
viser, hvordan den indsamlede mælk er blevet anvendt.
2.

Når det gælder direkte salg, kontrolleres især følgende:

a) på bedriftsniveau producentens status, jf. artikel 5, litra c), i
forordning (EF) nr. 1788/2003, samt at der er overensstemmelse mellem direkte salg og produktionskapacitet

2.
Kontrollen skal føres både i løbet af den pågældende tolvmånedersperiode og efter dens udløb på grundlag af de årlige
erklæringer.

b) at den erklæring, der er nævnt i artikel 11, stk. 1, i denne
forordning, er rigtig, navnlig ved hjælp af de dokumenter,
der er nævnt i artikel 24, stk. 6.

3.
Kontrollen betragtes som afsluttet, når der foreligger en
kontrolrapport.

Artikel 22

Alle kontrolrapporter skal være afsluttet senest 18 måneder
efter udgangen af den pågældende tolvmånedersperiode.
Hvis kontrollen i artikel 20 kombineres med anden kontrol,
skal fristerne for den anden kontrol og udarbejdelsen af de
respektive kontrolrapporter dog overholdes.

Artikel 20
Kontrol på stedet
Kontrollen på stedet foretages uanmeldt. Under forudsætning
af, at formålet med kontrollen ikke derved bringes i fare, kan
der dog gives et varsel, som begrænses til det absolutte
minimum.
Kontrol på stedet i henhold til denne forordning og enhver
anden kontrol i henhold til andre EF-bestemmelser foretages
samtidigt, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Kontrolintensitet
1. Den kontrol, der er nævnt i artikel 21, stk. 1, skal mindst
omfatte:
a) 1 % af producenterne for tolvmånedersperioden 2004/05 og
2 % af producenterne for de følgende tolvmånedersperioder
b) 40 % af den anmeldte mængde mælk før korrektion for den
pågældende periode
c) en repræsentativt udsnit af mælketransporterne fra udvalgte
producenter til udvalgte opkøbere.
Transportkontrollen i litra c) skal især foretages ved indvejningen på mejerierne.
2. Den kontrol, der er nævnt i artikel 21, stk. 2, skal omfatte
mindst 5 % af producenterne.
3. Hver opkøber skal kontrolleres mindst en gang hvert
femte år.

AFDELING 2

Artikel 21
FORPLIGTELSER
Kontrol af leverancer og direkte salg
1.
Kontrollen af leverancer skal foretages på bedriftsniveau,
under transporten af mælken og på opkøberniveau. I alle led
skal medlemsstaterne ved hjælp af kontrol på stedet fysisk
kontrollere, om registreringen og bogføringen af den afsatte
mælk er korrekt, herunder:
a) på bedriftsniveau kontrollere producentens status, jf. artikel
5, litra c), i forordning (EF) nr. 1788/2003, samt at der er
overensstemmelse mellem leverancer og produktionskapacitet
b) på transportniveau kontrollere det dokument, der er nævnt i
artikel 24, stk. 4, i denne forordning, at instrumenterne til
måling af mælkemængde og -kvalitet er nøjagtige, at
indsamlingsmetoden følges, også på eventuelle mellemliggende indsamlingssteder, og at den indsamlede mængde
mælk svarer til den indvejede mængde

Artikel 23
Godkendelse af opkøber
1. En opkøber skal for at kunne købe mælk fra producenter
og operere på en medlemsstats område være godkendt af
medlemsstaten.
2. Uden at dette indskrænker anvendelsen af strengere
bestemmelser fastsat af den pågældende medlemsstat,
godkendes en opkøber kun, hvis opkøberen:
a) godtgør at være handlende ifølge de nationale bestemmelser
b) i medlemsstaten råder over lokaler, hvor myndighederne har
adgang til lagerregnskab, registre og andre papirer som
nævnt i artikel 24, stk. 2
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c) forpligter sig til løbende at ajourføre lagerregnskab, registre
og andre papirer som nævnt i artikel 24, stk. 2
d) forpligter sig til mindst en gang årligt at indgive de opgørelser og erklæringer, der er nævnt i artikel 8, stk. 2, til
medlemsstatens myndigheder.
3.
Uden at dette berører de sanktioner, som den pågældende
medlemsstat har fastsat, trækkes godkendelsen tilbage, hvis
betingelserne i stk. 2, litra a) og b), ikke længere er opfyldt.
Konstateres det, at opkøberen har fremlagt en unøjagtig opgørelse eller erklæring eller ikke har opfyldt den i stk. 2, litra c),
omhandlede forpligtelse eller gentagne gange ikke har opfyldt
en anden forpligtelse i forordning (EF) nr. 1788/2003, i nærværende forordning eller i de nationale regler, trækker medlemsstaten enten godkendelsen tilbage eller pålægger betaling af et
beløb, der står i forhold til den pågældende mælkemængde og
uregelmæssighedens alvor.
4.
Opkøberen kan efter anmodning generhverve godkendelsen efter en periode på mindst seks måneder, hvis en ny
grundig kontrol giver tilfredsstillende resultater.
De i stk. 3 omhandlede sanktioner pålægges ikke, når medlemsstaten konstaterer, at det drejer sig om et tilfælde af force
majeure, eller at uregelmæssigheden hverken er begået forsætligt eller som følge af grov uagtsomhed, eller at den er af ringe
betydning for ordningens funktion eller kontrollens effektivitet.
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4. Ved indsamling på bedrifterne skal mælken ledsages af et
dokument, som viser de enkelte leverancer. Opkøberen opbevarer desuden oplysninger, som gør det muligt at spore de
enkelte leverancer, i mindst tre år regnet fra udgangen af det år,
hvor disse oplysninger blev registreret.
5. Producenter, der leverer mælk, opbevarer dokumenter om
de mængder mælk, som er blevet leveret til opkøbere, så dokumenterne kan stilles til rådighed for medlemsstatens myndigheder, i mindst tre år regnet fra udgangen af det år, hvor de er
udarbejdet. Den pågældende producent opbevarer også lister
over de dyr, som anvendes til mælkeproduktion på bedriften, jf.
artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1760/2000 (2), så listerne kan stilles til rådighed for myndighederne.
6. Producenter, der foretager direkte salg, opbevarer
følgende materiale, så det kan stilles til rådighed for medlemsstatens myndigheder, i mindst tre år regnet fra udgangen af det
år, hvor disse dokumenter er udarbejdet: et lagerregnskab pr.
tolvmånedersperiode med oplysninger pr. måned og pr.
produkt om de mængder mælk eller mejeriprodukter, der er
solgt eller overdraget, og om de mængder, der er produceret,
men hverken solgt eller overdraget.
De opbevarer også lister over de dyr, som anvendes til mælkeproduktion på bedriften, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 1760/
2000, samt bilag, der gør det muligt at kontrollere lagerregnskabet, så disse lister og bilag kan stilles til rådighed for
myndighederne.

Artikel 24
KAPITEL V

Opkøberens og producentens forpligtelser
MEDDELELSER

1.
Producenten skal sikre sig, at den opkøber, han leverer til,
er godkendt. Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for det
tilfælde, at der leveres til en opkøber, som ikke er godkendt.
2.
Opkøberne opbevarer følgende materiale, så det kan
stilles til rådighed for medlemsstatens myndigheder, i mindst
tre år fra udgangen af det år, hvor disse dokumenter er udarbejdet: dels et lagerregnskab pr. tolvmånedersperiode med
oplysning om hver producents navn og adresse, de i artikel
8, stk. 2, nævnte oplysninger pr. måned eller pr. fireugersperiode for de leverede mængder og pr. år for de øvrige oplysninger, dels forretningspapirer, korrespondance og andre
supplerende oplysninger, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 4045/
89 (1), som gør det muligt at kontrollere lagerregnskabet.
3.
Opkøberen er ansvarlig for at bogføre alle de mængder
mælk, han får leveret. Opkøberen opbevarer derfor følgende
dokumenter, så de kan stilles til rådighed for medlemsstatens
myndigheder, i mindst tre år fra udgangen af det år, hvor disse
dokumenter er udarbejdet: fortegnelsen over opkøberne og de
virksomheder, der behandler eller forarbejder mælk, og som
har leveret opkøberen mælk, og oplysninger om den mængde,
som hver leverandør har leveret hver måned.
(1) EFT L 388 af 30.12.1989, s. 18.

Artikel 25
Meddelelser om fordelingen mellem leverancer og direkte
salg
1. Inden den 1. juli 2004 giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om, hvordan de individuelle referencemængder, der er fastsat i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1788/2003, fordeler sig på leverancer og direkte
salg, eventuelt omregnet i henhold til artikel 4, stk. 2, i nærværende forordning.
2. Inden den 1. februar hvert år giver medlemsstaterne i
henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1788/
2003 meddelelse om de mængder, der efter anmodning fra
producenterne er blevet definitivt omregnet fra individuelle
referencemængder for leverancer til direkte salg og omvendt.
(2) EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1.
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Artikel 26
Spørgeskema
1.
Inden den 1. september hvert år sender medlemsstaterne
Kommissionen et spørgeskema som vist i bilag I i behørigt
udfyldt stand, jf. artikel 8, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr.
1788/2003.
Portugal giver ved udfyldelsen af spørgeskemaet supplerende
oplysninger, så der ved afgiftsberegningen kan sondres mellem
den kontinentale del af landet og Azorerne i overensstemmelse
med Rådets forordning (EF) nr. 1453/2001 (1).
2.
Hvis bestemmelserne i stk. 1 ikke overholdes, tilbageholder Kommissionen i medfør af artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 2040/2000 (2) skønsmæssigt et beløb i forskuddene på konteringen af de pågældende medlemsstaters landbrugsudgifter. Dette beløb er lig med den afgift, der skal betales
for en teoretisk overskridelse af den pågældende samlede referencemængde, og beregnes således:
a) Fremlægges spørgeskemaet ikke senest den 1. september
eller mangler der oplysninger, der er væsentlige for beregningen af afgiften, er procentsatsen for den teoretiske overskridelse 0,005 % pr. uge, forsinkelsen varer.
b) Konstateres det, at summen af de mængder, der er leveret
eller solgt direkte, og som er meddelt ved de i stk. 3 i denne
artikel fastsatte ajourføringer, afviger mere end 10 % fra de
oprindelige oplysninger i spørgeskemaet, er procentsatsen
for den teoretiske overskridelse 0,05 %.
3.
Hvis oplysningerne i spørgeskemaet ændres, bl.a. efter
den i artikel 18 til 21 fastsatte kontrol, sender den pågældende
medlemsstat Kommissionen et ajourført spørgeskema inden
den 1. december, 1. marts, 1. juni og 1. september hvert år.
Artikel 27
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18 i forordning (EF) nr. 1788/2003 eller til artikel 7 i nærværende forordning, vedlægges meddelelsen en begrundelse for de
trufne foranstaltninger og formålet med dem.
2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilken eller
hvilke metoder der i forbindelse med nærværende forordning er
anvendt til at måle masse eller eventuelt omregne rumfang til
masse, begrundelsen for de valgte koefficienter og de præcise
omstændigheder i forbindelse med deres anvendelse samt eventuelle senere ændringer af dem.
3. Inden den 1. september 2004 sender medlemsstaterne
Kommissionen en kort rapport om, hvordan de forvalter de
nationale referencemængder, og inden den 1. september hvert
af de følgende år en ajourført rapport, såfremt ordningen
ændres.
Rapporten skal indeholde en beskrivelse af den aktuelle situation, især hvad angår de foranstaltninger, der vedtages i forbindelse med midlertidig overdragelse, overdragelse sammen med
jord, andre særlige overdragelsesforanstaltninger, omfordeling
af uudnyttede mængder og anvendelse af den nationale reserve.
KAPITEL VI
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 28
Ophævelse
Forordning (EF) nr. 1392/2001 ophæves.
Den anvendes dog fortsat for perioden 2003/04 og om fornødent for tidligere perioder, medmindre andet følger af Rådets
forordning (EF) nr. 1788/2003.
Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Andre meddelelser

Artikel 29

1.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de foranstaltninger, de har truffet for at anvende forordning (EF) nr. 1788/
2003 og nærværende forordning, samt eventuelle ændringer af
disse foranstaltninger senest en måned efter deres vedtagelse.
Hvis der træffes foranstaltninger i henhold til artikel 16, 17 og

Ikrafttrædelse
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. april 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 198 af 21.7.2001, s. 26.
(2) EFT L 244 af 29.9.2000, s. 27.
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BILAG II
Referencerentesatser som omhandlet i artikel 15, stk. 2
— For medlemsstaterne i euroområdet
EURO interbank borrowing offered rate (EURIBOR)
— For Danmark
Copenhagen interbank borrowing offered rate (CIBOR)
— For Sverige
Stockholm interbank borrowing offered rate (STIBOR)
— For Det Forenede Kongerige
London interbank borrowing offered rate (LIBOR)
— For Cypern
Nicosia interbank borrowing offered rate (NIBOR)
— For Tjekkiet
Prague interbank borrowing offered rate (PRIBOR)
— For Estland
Tallinn interbank borrowing offered rate (TALIBOR)
— For Ungarn
Budapest interbank borrowing offered rate (BUBOR)
— For Litauen
Vilnius interbank borrowing offered rate (VILIBOR)
— For Letland
Riga interbank borrowing offered rate (RIGIBOR)
— For Malta
Malta interbank borrowing offered rate (MIBOR)
— For Polen
Warsaw interbank borrowing offered rate (WIBOR)
— For Slovenien
Slovenian interbank borrowing offered rate (SITIBOR)
— For Slovakiet
Bratislava interbank borrowing offered rate (BRIBOR)
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BILAG III
Sammenligningstabel
Denne forordning

Forordning (EF) Nr. 1392/2001

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

—

Artikel 3

—

Artikel 4

—

Artikel 5

—

Artikel 6

Artikel 2, stk. 1 og 2

Artikel 7

Artikel 3

Artikel 8

Artikel 5

Artikel 9

Artikel 4

Artikel 10

—

Artikel 11

Artikel 6

Artikel 12

Artikel 2, stk. 3

Artikel 13

Artikel 7

Artikel 14

—

Artikel 15

Artikel 8

Artikel 16

Artikel 9

Artikel 17

Artikel 11, stk. 1

Artikel 18

—

Artikel 19, stk. 1
stk. 2
stk. 3

Artikel 12, stk. 1
—
Artikel 12, stk. 2

Artikel 20

—

Artikel 21, stk. 1 og 2

Artikel 11, stk. 3

Artikel 22

Artikel 12, stk. 2

Artikel 23

Artikel 13

Artikel 24

Artikel 14

Artikel 25

Artikel 15, stk. 1, litra c)

Artikel 26

Artikel 15, stk. 1, litra e), stk. 2 og 3

Artikel 27

Artikel 15, stk. 1, litra a), b), d) og f)

Artikel 28

Artikel 16

Artikel 29

Artikel 17

Bilag I: Årligt spørgeskema

Bilag I

Bilag II: Referencerentesatser

Bilag II

Bilag III: Sammenligningstabel

Bilag III

31.3.2004

31.3.2004
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 596/2004
af 30. marts 2004
om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for æg
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Ifølge artikel 8, stk. 12, i Rådets forordning (EØF) nr.
2771/75 sikres overholdelsen af de mængdemæssige
eksportbegrænsninger, der følger af de aftaler, som er
indgået inden for rammerne af handelsforhandlingerne
under Uruguay-runden, på grundlag af eksportlicenser.
Der bør derfor indføres faste regler for indgivelse af
ansøgningerne og udstedelse af licenserne.

(5)

Der bør endvidere først gives meddelelse om beslutningerne om ansøgningerne om eksportlicens efter en
betænkningsperiode. En sådan periode skal give
Kommissionen mulighed for at vurdere de mængder, der
ansøges om, og de tilhørende udgifter samt eventuelt at
indføre særforanstaltninger, der bl.a. gælder for de
ansøgninger, der er til behandling. Af hensyn til de
erhvervsdrivende bør de have mulighed for at trække
licensansøgningen tilbage, når acceptkoefficienten er
blevet fastsat.

(6)

Det bør være muligt efter anmodning fra den erhvervsdrivende straks at udstede eksportlicenser for ansøgninger, der omfatter 25 tons eller derunder. Disse
licenser bør dog begrænses til kortvarige handelstransaktioner for at undgå en omgåelse af den mekanisme, der
er fastsat i denne forordning.

(7)

For at sikre, at de mængder, der skal eksporteres,
forvaltes meget nøjagtigt, bør de regler vedrørende den
tolerancemargen, der er fastsat i forordning (EF) nr.
1291/2000, fraviges.

(8)

For at Kommissionen kan forvalte ordningen, bør den
råde over præcise oplysninger om de indgivne licensansøgninger og udnyttelsen af de udstedte licenser. For at
opnå en effektiv administration bør der anvendes en
fælles model for meddelelserne mellem medlemsstaterne
og Kommissionen.

(9)

Ifølge artikel 8, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr.
2771/75 ydes der eksportrestitution for rugeæg på
grundlag af en efterfølgende udstedt eksportlicens. Der
bør derfor fastsættes gennemførelsesbestemmelser for en
sådan ordning, som samtidig bør kunne sikre en effektiv
kontrol med, om de aftaler, der er indgået under
handelsforhandlingerne i Uruguay-rundens regi, overholdes. Det er dog ikke nødvendigt at kræve en
sikkerhed for disse licenser, når der ansøges om dem,
efter at eksporten har fundet sted.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 806/
2003 (2), særlig artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 12, og artikel
15,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3290/94 af 22.
december 1994 om de tilpasninger og overgangsforanstaltninger, der er nødvendige i landbrugssektoren for gennemførelsen af de aftaler, som er indgået under de multilaterale
handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi (3), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 1340/98 (4), særlig artikel 3, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1371/95 af 16. juni
1995, om gennemførelsesbestemmelser for ordningen
med eksportlicenser for æg (5) er blevet ændret væsentligt
ved flere lejligheder (6). Forordningen bør af klarheds- og
rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Ifølge forordning (EØF) nr. 2771/75 skal der ved eksport
af produkter, for hvilke der ansøges om eksportrestitution, med undtagelse af rugeæg, fremlægges en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen. Der bør
derfor fastsættes særlige gennemførelsesbestemmelser for
ordningen inden for ægsektoren, og det bør bl.a.
nærmere fastlægges, hvordan ansøgningerne skal
udformes, og hvilke oplysninger der skal være i ansøgningerne og licenserne. Desuden bør Kommissionens
forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles
gennemførelsesbestemmelser for ordningen med importog eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (7), senest ændret ved forordning (EF) nr.
322/2004 (8), suppleres.

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

For at sikre, at ordningen forvaltes effektivt, bør det fastsættes, hvor stor sikkerheden skal være for eksportlicenser, der udstedes efter ordningen. For at imødegå
spekulation i forbindelse med ordningen inden for
ægsektoren bør eksportlicenserne ikke kunne overdrages
og de erhvervsdrivende kun kunne deltage i ordningen
på bestemte betingelser.
EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49.
EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.
EFT L 349 af 31.12.1994, s. 105.
EFT L 184 af 27.6.1998, s. 1.
EFT L 133 af 17.6.1995, s. 16.
Jf. bilag IV.
EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.
EUT L 58 af 26.2.2004, s. 3.
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De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Der skal ved eksport af produkter inden for ægsektoren, for
hvilke der ansøges om eksportrestitution, med undtagelse af
rugeæg henhørende under KN-kode 0407 00 11 og
0407 00 19, fremlægges en eksportlicens med forudfastsættelse
af restitutionen i overensstemmelse med artikel 2-8.

Artikel 2
1.
Eksportlicensen er gyldig i 90 dage fra den faktiske
udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/
2000.
2.
Licensansøgningerne og licenserne skal i rubrik 15 indeholde varebeskrivelsen og i rubrik 16 produktkoden på 12 cifre
ifølge nomenklaturen over eksportrestitution for landbrugsprodukter.
3.
Produktkategorierne, jf. artikel 14, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 1291/2000, og størrelsen af sikkerheden i forbindelse
med eksportlicenserne er angivet i bilag I.
4.
Licensansøgningerne og licenserne skal i rubrik 20 indeholde mindst en af følgende angivelser:
— Reglamento (CE) no 596/2004
— Forordning (EF) nr. 596/2004
— Verordnung (EG) Nr. 596/2004
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 596/2004
— Regulation (EC) No 596/2004
— Règlement (CE) no 596/2004
— Regolamento (CE) n. 596/2004
— Verordening (EG) nr. 596/2004
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have drevet handel inden for ægsektoren i mindst 12 måneder;
detailforretninger og restauranter, som sælger disse produkter
til den endelige forbruger, kan dog ikke indgive ansøgninger.
3. Eksportlicenserne udstedes onsdagen efter den i stk. 1
omhandlede periode, medmindre Kommissionen inden da har
truffet en særforanstaltning, jf. stk. 4.
4. Hvis ansøgningerne om eksportlicens omfatter mængder
og/eller udgifter, der overskrider eller vil kunne overskride den
normale afsætning under hensyntagen til de begrænsninger, der
er omhandlet i artikel 8, stk. 12, i forordning (EØF) nr. 2771/
75 og/eller de tilhørende udgifter i den pågældende periode,
kan Kommissionen:
a) fastsætte en fælles acceptprocent for de mængder, der er
ansøgt om
b) afvise ansøgninger, for hvilke der endnu ikke er givet
eksportlicenser
c) suspendere indgivelsen af ansøgninger om eksportlicenser i
en periode på højst fem arbejdsdage med forbehold af
muligheden for suspension i en længere periode, der
besluttes efter proceduren i artikel 17 i forordning (EØF) nr.
2771/75. I så fald antages de ansøgninger, der indgives i
suspensionsperioden, ikke.
Foranstaltningerne kan variere fra kategori til kategori og fra
destination til destination.
5. Hvis de mængder, der ansøges om, afvises eller reduceres,
frigives sikkerheden straks for den mængde, for hvilke ansøgningen ikke er imødekommet.
6. Uanset stk. 3 skal eksportlicensen, i tilfælde, hvor der fastsættes én enkelt acceptprocent på under 80, udstedes senest
den ellevte arbejdsdag, efter at denne procentsats er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. I løbet af de ti arbejdsdage, der følger denne offentliggørelse kan den erhvervsdrivende:
— enten trække ansøgningen tilbage, hvorefter sikkerheden
frigives straks, eller
— anmode om øjeblikkelig udstedelse af eksportlicensen, hvorefter den kompetente myndighed udsteder licensen hurtigst
muligt, men dog tidligst den normale udstedelsesdag i den
pågældende uge.

— Regulamento (CE) n.o 596/2004
— Asetus (EY) N:o 596/2004
— Förordning (EG) nr 596/2004.

Artikel 3
1.
Ansøgningerne om eksportlicens skal indgives til de
kompetente myndigheder fra mandag til fredag i hver uge.
2.
Ansøgeren skal være en fysisk eller juridisk person, der på
tidspunktet for indgivelse af ansøgningen over for medlemsstatens myndigheder, på tilfredsstillende vis, kan dokumentere at

7. Uanset stk. 3 kan Kommissionen fastsætte en anden dag
end onsdagen til at udstede eksportlicenser, når det ikke er
muligt denne dag.

Artikel 4
1. Når den erhvervsdrivende anmoder herom, anvendes de
eventuelle særforanstaltninger, der er nævnt i artikel 3, stk. 4,
ikke på licensansøgninger vedrørende en produktmængde på
25 tons og derunder, og de licenser, der er ansøgt om, udstedes
øjeblikkelig.
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I så fald er licensernes gyldighedsperiode uanset artikel 2, stk.
1, begrænset til fem arbejdsdage fra den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, og
ansøgningerne og licenserne skal i rubrik 20 indeholde mindst
en af følgende angivelser:

— Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die
Lizenz ausgestellt wurde)

— Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable
para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) no
565/80

— Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence
is issued)

— Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan
benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/
80
— Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel
5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare
Lizenz

— Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία
έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)

— Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle
le certificat est délivré)
— Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il
titolo è rilasciato)
— Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het
certificaat wordt afgegeven)

— Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιµες ηµέρες και δεν
χρησιµοποιείται για την εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80

— Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

— Licence valid for five working days and not useable for
application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80

— Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on
myönnetty)

— Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour
l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80

— Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för
vilken licensen utfärdats).

— Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai
fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE)
n. 565/80

Artikel 7

— Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en
niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van
Verordening (EEG) nr. 565/80
— Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis,
não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80
— Todistus on voimassa viisi työpäivää eikä sitä voi käyttää
sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa
— Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid
tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.
2.
Kommissionen kan om nødvendigt suspendere anvendelsen af denne artikel.

1. Hver fredag fra kl. 13 giver medlemsstaterne pr. telefax
Kommissionen meddelelse om følgende for den forudgående
periode:
a) de i artikel 1 omhandlede ansøgninger om eksportlicens,
som er indgivet fra mandag til fredag i den pågældende uge,
med angivelse af, om de er omfattet af artikel 4 eller ej
b) de mængder, som der er udstedt eksportlicenser for den
foregående onsdag, med undtagelse af øjeblikkelig udstedte
licenser i henhold til artikel 4
c) de mængder, for hvilke ansøgningerne om eksportlicens er
trukket tilbage i den foregående uge, jf. artikel 3, stk. 6.
2. Meddelelsen om ansøgningerne, jf. stk. 1, litra a), skal
indeholde følgende oplysninger:

Artikel 5
Eksportlicenserne kan ikke overdrages.

Artikel 6

a) mængden (vægt) af produkter pr. kategori, jf. artikel 2, stk.
3
b) opdeling pr. bestemmelsessted af mængden pr. kategori, hvis
restitutionssatser varierer afhængigt af bestemmelsessted
c) den gældende restitutionssats

1.
Den mængde, der eksporteres inden for den tolerancemargen, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning (EF)
nr 1291/2000, giver ikke ret til restitution.
2.

I rubrik 22 anføres mindst en af følgende angivelser:

— Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se
expida el certificado)
— Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen
vedrører)

d) det samlede forudfastsatte restitutionsbeløb i euro pr. kategori.
3. Medlemsstaterne giver hver måned, efter udløbet af licensernes gyldighedsperiode, Kommissionen meddelelse om den
mængde af eksportlicenser, der ikke er udnyttet.
4. De i stk. 1 og 3 omhandlede meddelelser herunder
meddelelsen »nul«, opstilles ifølge modellen i bilag II.
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Artikel 8
1.
Hvad angår rugeæg henhørende under KN-kode
0407 00 11 og 0407 00 19, erklærer de erhvervsdrivende, når
afslutningen af toldformaliteterne ved eksport finder sted, at de
agter at ansøge om eksportrestitution.
2.
De erhvervsdrivende indgiver senest to arbejdsdage efter
eksporten en ansøgning til de kompetente myndigheder om en
efterfølgende udstedt eksportlicens for de eksporterede rugeæg.
I licensansøgningen og licensen anføres i rubrik 20 angivelsen
»Udstedt efterfølgende« samt det toldsted, hvor afslutningen af
toldformaliteterne ved eksport fandt sted, samt udførselsdatoen,
jf. artikel 5, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/
1999 (1).

31.3.2004

Licensen giver ret til den restitution, der gælder på udførselsdagen, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 800/1999.
5. Artikel 24 i forordning (EF) nr. 1291/2000 finder ikke
anvendelse for de efterfølgende udstedte licenser, der er
omhandlet i stk. 1-4.
Licenserne forelægges af den pågældende person direkte for det
organ, der tager sig af udbetaling af eksportrestitutionen.
Organet afskriver og påtegner licensen.

Artikel 9

Uanset artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000
kræves der ingen sikkerhedsstillelse.

Forordning (EF) nr. 1371/95 ophæves.

3.
Hver fredag fra kl. 13 giver medlemsstaterne pr. telefax
Kommissionen meddelelse om antallet af eksportlicenser, der er
ansøgt om efterfølgende i den forløbne uge, også hvis antallet
er nul. Meddelelserne opstilles ifølge modellen i bilag II og skal
i givet fald indeholde oplysningerne i artikel 7, stk. 2.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

4.
De efterfølgende udstedte eksportlicenser udstedes den
følgende onsdag, medmindre Kommissionen efter den pågældende eksport har truffet en særforanstaltning, jf. artikel 3, stk.
4. I så fald gælder disse foranstaltninger for den gennemførte
transport.

Artikel 10
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11.
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BILAG I
Produktkode i nomenklaturen over
eksportrestitutioner for
landbrugsprodukter (1)

Kategori

Sikkerhed
(EUR/100 kg nettovægt)

0407 0 0 11 9000

1

—

0407 0 0 19 9000

2

—

0407 0 0 30 9000

3

3 (2)
2 (3)

0408 1 1 80 9100

4

10

0408 1 9 81 9100
0408 1 9 89 9100

5

5

0408 9 1 80 9100

6

15

0408 9 9 80 9100

7

4

(1) Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), del 8.
(2) For de bestemmelsessteder, der er omhandlet i bilag III.
(3) Øvrige bestemmelsessteder.
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BILAG III
Bahrain
Egypten
Filippinerne
De Forenede Arabiske Emirater
Hongkong
Japan
Kuwait
Malaysia
Oman
Qatar
Rusland
Sydkorea
Taiwan
Thailand
Yemen

BILAG IV
Ophævet forordning med ændringer
Kommissionens forordning (EF) nr. 1371/95

(EFT L 133 af 17.6.1995, s. 16)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2522/95

(EFT L 258 af 28.10.1995, s. 39)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2840/95

(EFT L 296 af 9.12.1995, s. 5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1157/96

(EFT L 153 af 27.6.1996, s. 19)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1008/98

(EFT L 145 af 15.5.1998, s. 6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2336/1999

(EFT L 281 af 4.11.1999, s. 16)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2260/2001

(EFT L 305 af 22.11.2001, s. 11)

31.3.2004
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BILAG V
Sammenligningstabel
Forordning (EF) nr. 1371/95

Artikel 1 og 2

Nærværende forordning

Artikel 1 og 2

Artikel 3, stk. 1-3

Artikel 3, stk. 1-3

Artikel 3, stk. 4, første led

Artikel 3, stk. 4, litra a)

Artikel 3, stk. 4, andet led

Artikel 3, stk. 4, litra b)

Artikel 3, stk. 4, tredje led

Artikel 3, stk. 4, litra c)

Artikel 3, stk. 5-7

Artikel 3, stk. 5-7

Artikel 4, stk. 1 og 2

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 2

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 2, første led

Artikel 7, stk. 2, litra a)

Artikel 7, stk. 2, andet led

Artikel 7, stk. 2, litra b)

Artikel 7, stk. 2, tredje led

Artikel 7, stk. 2, litra c)

Artikel 7, stk. 2, fjerde led

Artikel 7, stk. 2, litra d)

Artikel 7, stk. 3-4

Artikel 7, stk. 3-4

Artikel 8

—

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

—

—

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Bilag I-III

Bilag I-III

—

Bilag IV

—

Bilag V
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 597/2004
af 30. marts 2004
om fravigelse og ændring af forordning (EF) nr. 174/1999 for så vidt angår eksportlicenser for
mælkepulver, der eksporteres til Den Dominikanske Republik
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

den produktkode, de udstedes for. Undtagelserne i artikel
5, stk. 2 og 3, bør derfor ikke mere gælde for licenser,
der udstedes fra næste kontingentår.

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 30, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I artikel 20a i Kommissionens forordning (EF) nr. 174/
1999 af 26. januar 1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så
vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (2) er der fastsat
bestemmelser om forvaltning af kontingentet for eksport
af mælkepulver til Den Dominikanske Republik ifølge
den aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den
Dominikanske Republik, der blev godkendt ved Rådets
afgørelse 98/486/EF (3).
For at give erhvervsdrivende i Tjekkiet, Estland, Cypern,
Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og
Slovakiet mulighed for at ansøge om eksportlicenser til
eksport til Den Dominikanske Republik i perioden 1. juli
2004 til 30. juni 2005 bør ansøgningsperioden
udsættes.
Med henblik på en mere nøjagtig kontrol af eksportprodukterne og for at begrænse risikoen for spekulation bør
eksportlicenser, der udstedes i henhold til artikel 20a,
stk. 12, i forordning (EF) nr. 174/1999, kun gælde for

(4)

Forordning (EF) nr. 174/1999 bør derfor ændres.

(5)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Som undtagelse fra artikel 20a, stk. 7, i forordning (EF) nr.
174/1999 indgives licensansøgninger fra 10. til 15. maj 2004
for perioden fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005.
Artikel 2
Artikel 20a, stk. 17, i forordning (EF) nr. 174/1999 affattes
således:
»17. Bestemmelserne i kapitel 1 anvendes, undtagen
artikel 5, stk. 2 og 3, og artikel 6, 9 og 10.«
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 2 gælder dog kun for eksportlicenser, der udstedes fra
den 1. juni 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 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 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).
(2) EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1948/2003 (EUT L 287 af 5.11.2003, s. 13).
(3) EFT L 218 af 6.8.1998, s. 45.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 598/2004
af 30. marts 2004
om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til protokol 4 om bomuld knyttet til akten
vedrørende Grækenlands tiltrædelse, senest ændret ved Rådets
forordning (EF) nr. 1050/2001 (1),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af
22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktioner (2), særlig
artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes der regelmæssigt en verdensmarkedspris for ikkeegreneret bomuld på grundlag af den konstaterede
verdensmarkedspris for egreneret bomuld under hensyntagen til det historiske forhold mellem den fastlagte
verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris for ikke-egreneret bomuld. Dette historiske
forhold er fastlagt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 om
gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for
bomuld (3). Hvis verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes således, beregnes den på grundlag af den seneste
fastsatte pris.
I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1051/2001
fastsættes verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret
bomuld for et produkt med visse egenskaber under
hensyntagen til de højeste af de udbud og noteringer på

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som
omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes
til 31,873 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 31. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 148 af 1.6.2001, s. 1.
(2) EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3.
(3) EFT L 210 af 3.8.2001, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 1486/
2002 (EFT L 223 af 20.8.2002, s. 3).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 599/2004
af 30. marts 2004
om en model for certifikat og erklæring om kontrol i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet med dyr og animalske produkter
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

Det er nødvendigt at indføre en harmoniseret model til
indsamling af resultaterne af den kontrol, der gennemføres i medfør af direktiv 89/662/EØF, 91/628/EØF og
90/425/EØF, for at de indsamlede oplysninger kan
behandles automatisk, og den udgør grundlaget for en
standardiseret fremlæggelse af resultater, således som det
kræves i henhold til nævnte direktiver.

(3)

Udformningen af modellerne til de dokumenter, der
kræves i henhold til følgende EF-retsakter, bør harmoniseres:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni
1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1),
særlig artikel 20, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11.
december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2),
særlig artikel 16, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/628/EØF af 19.
november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om
ændring af direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF (3), særlig
artikel 15,

under henvisning til Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli
1992 om datamatisering af veterinærprocedurerne ved
indførsel (SHIFT-projektet), om ændring af direktiv 90/675/
EØF, 91/496/EØF og 91/628/EØF samt beslutning 90/424/
EØF og om ophævelse af beslutning 88/192/EØF (4), særlig
artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at gennemføre TRACES-systemet, jf. Kommissionens
beslutning 2003/623/EF om udvikling af et integreret
veterinærinformationssystem (Traces) (5), er det nødvendigt at harmonisere, hvordan de sundhedscertifikater, der
kræves i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet, ser ud, således at man kan styre og analysere de
oplysninger, der indlæses i systemet, med henblik på at
forbedre den sundhedsmæssige sikkerhed i Fællesskabet.

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF.
(2) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003.
(3) EFT L 340 af 11.12.1991, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003.
(4) EFT L 243 af 25.8.1992, s. 27. Senest ændret ved beslutning 95/1/
EF.
(5) EUT L 216 af 28.8.2003, s. 58.

— bilag F til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni
1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved
handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (6)
— bilag D1 og D2 til Rådets direktiv 88/407/EØF af
14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for
Fællesskabet med (7) tyresæd og indførsel heraf
— bilag C til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25.
september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden
for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt
med indførsel heraf fra tredjelande (8)
— bilag C til Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni
1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr
fra tredjelande (9)
— bilag D til Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni
1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige
krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (10)
— bilag IV til Rådets direktiv 90/539/EØF af 15.
oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser
for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ
og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (11)
(6) EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 21/2004.
(7) EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens
beslutning 2004/101/EF.
(8) EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003.
(9) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003.
(10) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003.
(11) EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003.
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— bilag E til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar
1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter (1)

— bilag I til Kommissionens beslutning 2003/390/EF af
23. maj 2003 om særlige betingelser for afsætning af
arter af akvakulturdyr, der ikke betragtes som modtagelige for visse sygdomme, og produkter heraf (10)

— bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar
1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for
samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (2)

— bilag IV til Rådets direktiv 64/433/EØF af 26. juni
1964 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fersk kød (11)
— bilag VI til Rådets direktiv 71/118/EØF af 15. februar
1971 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse
med produktion og afsætning af fersk fjerkrækød (12)

— bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992
om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel
med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg
og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser
ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser
som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/
EØF (3)

— bilag D til Rådets direktiv 77/99/EØF af 21.
december 1976 om sundhedsmæssige problemer i
forbindelse med produktion og markedsføring af
kødprodukter og visse produkter af animalsk oprindelse (13)

— bilaget til Kommissionens beslutning 94/273/EF af
18. april 1994 om dyrlægeattestering for markedsføring i Det Forenede Kongerige og Irland af hunde og
katte, der ikke har oprindelse i disse lande (4)

— bilag IV til Rådets direktiv 91/495/EØF af 27.
november 1990 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af kaninkød og kød af opdrættet
vildt (14)

— bilaget til Kommissionens beslutning 95/294/EF af
24. juli 1995 om sundhedscertifikatet for handel
med æg og embryoner fra heste (5)

— bilag II til Rådets direktiv 92/45/EØF af 16. juni
1992 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige
problemer i forbindelse med nedlægning af vildtlevende vildt og afsætning af kød heraf (15)

— bilaget til Kommissionens beslutning 95/307/EF af
24. juli 1995 om sundhedscertifikatet for handel
med hingstesæd (6)

— bilag I og II til Kommissionens beslutning 95/388/EF
af 19. september 1995 om sundhedscertifikatet for
handel inden for EF med sæd, æg og embryoner fra
får og geder (7)

— bilag V til Rådets direktiv 94/65/EF af 14. december
1994 om krav til fremstilling og afsætning af hakket
kød og tilberedt kød (16).

(4)

Endvidere bør der foretages en harmonisering af opstillingen i forbindelse med udveksling af oplysninger
mellem de kompetente myndigheder som foreskrevet i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/
2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for
animalske biprodukter, som ikke er bestemt til
konsum (17), ved forsendelse af animalske biprodukter og
forarbejdede produkter.

(5)

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

— bilaget til Kommissionens beslutning 95/483/EF af 9.
november 1995 om sundhedscertifikatet for handel
inden for EF med æg og embryoner fra svin (8)

— bilag I og II til Kommissionens beslutning 99/567/EF
af 27. juli 1999 om fastsættelse af modellen til det
certifikat, der er nævnt i artikel 16, stk. 1, i Rådets
direktiv 91/67/EØF (9)
(1) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
806/2003.
(2) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19. Senest ændret ved Kommissionens
beslutning 2003/708/EF.
(3) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1398/2003.
(4) EFT L 102 af 12.4.2001, s. 63. Senest ændret ved Kommissionens
beslutning 2001/298/EF.
(5) EFT L 182 af 2.8.1995, s. 27.
(6) EFT L 185 af 4.8.1995, s. 58.
(7) EFT L 234 af 3.10.1995, s. 30.
(8) EFT L 275 af 18.11.1995, s. 30.
(9) EFT L 216 af 14.8.1999, s. 13.

(10) EUT L 135 af 3.6.2003, s. 19.
(11) EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003.
(12) EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
807/2003.
(13) EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
807/2003.
(14) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 41. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003.
(15) EFT L 268 af 14.9.1992, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003.
(16) EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003.
(17) EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De forskellige sundheds- og hygiejnecertifikater, der kræves i
forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet, opstilles på
basis af den harmoniserede model i bilaget; dette gælder dog
ikke sundhedscertifikater for registrerede dyr af hestefamilien.
Certifikatmodellerne indeholder:
1) en standardiseret del I, »oplysninger om sendingen«, der skal
indeholde nærmere oplysninger om sendingen

31.3.2004

2) en del II, »attestering«, der skal gengive de krav, der er fastsat
i særlige bestemmelser om de enkelte arter, produktionstyper og produkttyper
3) en standardiseret del III, »kontrol«, hvori registreres resultaterne af den kontrol, der er gennemført i henhold til
gældende forskrifter.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 31. december 2004.
De medlemsstater, der ønsker det, kan dog anvende denne
certifikatudformning fra den 1. april 2004 i forbindelse med
TRACES-systemet.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 22. marts 2004
om delvis frigørelse af det betingede beløb på 1 mia. EUR under 9. Europæiske Udviklingsfond til
samarbejde med stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet med henblik på oprettelse af en vandfacilitet
(2004/289/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under 9. EUF for stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) frigjort ved ikrafttrædelsen af finansprotokollen den 1. april 2003. Dette beløb er opdelt på 3
rammebeløb: 9,259 mia. EUR for langsigtet udvikling,
1,204 mia. EUR for regionalt samarbejde og regional
integration og 2,037 mia. EUR for investeringsfaciliteten.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300,
stk. 2, andet afsnit,
under henvisning til artikel 1 i den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet,
om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der
skal følges ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen (1),

(3)

I henhold til artikel 2, stk. 2, i den interne aftale kan et
beløb på 1 mia. EUR først frigøres, efter at Rådet i
2004 har foretaget en resultatanalyse på grundlag af et
forslag fra Kommissionen. Det er i punkt 7 i finansprotokollen og i erklæring XVIII slået fast, at denne resultatanalyse skal være en vurdering af gennemførelsesomfanget for forpligtelser og betalinger.

(4)

Forpligtelses- og betalingsniveauet ved udgangen af
2003 sammenholdt med prognoser fra Kommissionen
for perioden 2004-2007 viser, at der kan indgås forpligtelser for det samlede beløb for AVS-staterne under
9. EUF, og at en første tranche af den betingede milliard
kan frigives på grundlag af de hidtidige resultater.

(5)

Den 19. maj 2003 anerkendte Rådet, at det var nødvendigt at tilvejebringe betydelige midler til vand og sanitære faciliteter, og anmodede Kommission om at udarbejde konkrete forslag med henblik på drøftelse i EU og
AVS-EF-Ministerrådet

(6)

Det er vigtigt at overveje de finansielle behov for at nå
millennium-udviklingsmålene om adgang til vand og
sanitet og behovet for innovative instrumenter med
henblik på tilvejebringelse af supplerende midler til dette
formål —

under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen, der blev
undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou,
under henvisning til den interne aftale om finansiering og
forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til AVS-EF-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet den
18. september 2000 (»den interne aftale«), særlig artikel 2, stk.
2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til punkt 1 i finansprotokollen til AVS-EF-partnerskabsaftalen (»finansprotokollen«) er den periode, der
er omfattet af finansprotokollen, en periode på fem år
regnet fra den 1. marts 2000. Det er dog i punkt 5 i
finansprotokollen slået fast, at dens samlede beløb
suppleret med de overførte restbeløb fra tidligere Europæiske Udviklingsfonde (EUF) vil dække perioden 20002007.
I henhold til artikel 2, stk. 2, i den interne aftale og EU's
erklæring om finansprotokollen, der er knyttet til AVSEF-partnerskabsaftalen som erklæring XVIII, blev kun
12,5 mia. EUR af det samlede beløb på 13,5 mia. EUR

(1) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 376.
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TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Rådet giver sin tilslutning til oprettelsen af en vandfacilitet for
AVS-staterne.
Artikel 2
Rådet er enigt om at afsætte et beløb på 500 mio. EUR af det
betingede beløb på 1 mia. EUR, der er omhandlet i artikel
2, stk. 2, i den interne aftale, til denne vandfacilitet.
En første tildeling på 250 mio. EUR frigøres og fordeles som
følger:
1) 185 mio. EUR tildeles det rammebeløb til støtte for langsigtet udvikling, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a),
i den interne aftale og punkt 3, litra a), i finansprotokollen,
hvorved dette rammebeløb bringes op på et samlet beløb på
9,444 mia. EUR.
2) 24 mio. EUR tildeles det rammebeløb for regionalt samarbejde og regional integration, der er omhandlet i artikel
2, stk. 1, litra b), i den interne aftale og punkt 3, litra b), i
finansprotokollen, hvorved dette rammebeløb bringes op på
et samlet beløb på 1,228 mia. EUR.
3) 41 mio. EUR tildeles investeringsfaciliteten, der er
omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra c), i den interne aftale og
punkt 3, litra c), i finansprotokollen, hvorved dette rammebeløb bringes op på et samlet beløb på 2,078 mia. EUR.

31.3.2004
Artikel 3

I lyset af resultatet af midtvejsrevisionen af landestrategierne og
af Rådets resultatanalyse af EUF inden udgangen af 2004
træffer Rådet senest i marts 2005 afgørelse om:
1) mobiliseringen af en anden tildeling på 250 mio. EUR
2) anvendelsen af de resterende 500 mio. EUR af det betingede beløb på 1 mia. EUR, der er nævnt i artikel 2, stk. 2,
i den interne aftale, til nærmere aftalte formål.
Artikel 4
Denne afgørelse meddeles AVS-Ministerrådet.
Artikel 5
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2004.
På Rådets vegne
B. COWEN

Formand

31.3.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/59

RÅDETS BESLUTNING
af 30. marts 2004
om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i Rådets sjette
direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter
(2004/290/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

hensigtsmæssige løsning for at imødegå den høje
momsunddragelsesrisiko at være den foreslåede foranstaltning, der består i at gøre modtageren af ydelsen
betalingspligtig. Med denne løsning undgår man, at både
leverandør og modtager gøres afgiftsansvarlige, hvilket
ville medføre en øget økonomisk risiko for modtageren,
og man undgår at gøre tredjemand, som f.eks. en notar,
afgiftsansvarlig, hvilket ville medføre øgede omkostninger for både leverandør og modtager. Da undtagelsesbestemmelsen i praksis kun vil vedrøre leveringer
mellem afgiftspligtige personer, vil den derfor kun finde
anvendelse i specifikke tilfælde.

under henvisning til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.
maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning
om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem:
ensartet beregningsgrundlag (1), særlig artikel 27, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:
(4)
(1)

(2)

(3)

I en anmodning i form af to breve til Kommissionen,
som blev registreret i Kommissionens generalsekretariat
henholdsvis den 1. september 2003 og den 12.
november 2003, søgte den tyske regering om bemyndigelse til at indføre tre foranstaltninger, der fraviger
artikel 21, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/EØF for at
forhindre skatteunddragelse og skattetænkning.

Der er tale om betydelig momsunddragelse i byggesektoren og i forbindelse med rengøring af ejendomme,
hvor momsen åbenlyst faktureres, men ikke betales til
skattemyndighederne, og hvor modtageren benytter sig
af sin fradragsret. De virksomheder, der ikke overholder
reglerne, kan ikke identificeres eller identificeres for sent
til, at momsen kan inddrives. Antallet af sådanne tilfælde
har nået et niveau, hvor et lovindgreb er påkrævet. Den
afgiftspligtighed, der er tale om i det foreliggende
tilfælde, vedrører kun fratrækningsberettigede virksomheder og altså ikke privatpersoner. Den er begrænset til
to specifikke brancher, hvor momsunddragelsen har nået
uacceptable højder. Østrig har allerede fået bevilget en
lignende undtagelsesbestemmelse ved beslutning 2002/
880/EF (2).

Det er endvidere fastslået, at momsunddragelse finder
sted i forbindelse med levering af fast ejendom, som
omtalt i artikel 13, punkt B, litra g) og h), som er en
transaktion, hvor der er særlig risiko for momsunddragelse, når leverandøren har valgt at gøre leveringen
afgiftspligtig. Fordi der i forbindelse med fast ejendom er
tale om store værdier, bliver der tale om betydelige
momspligtige beløb og dermed betydelige momstab blot
for en enkelt transaktion. Opretholdelsen af muligheden
af at gøre en levering af fast ejendom afgiftspligtig er
nødvendig for at bevare et neutralt momssystem. I
forbindelse med levering af fast ejendom synes den mest

Fravigelsen påvirker ikke størrelsen af den skyldige
moms ved det endelige forbrug og har ingen indvirkning
på Fællesskabernes egne momsindtægter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Ved undtagelse fra artikel 21, stk. 1, litra a), i direktiv 77/388/
EØF, som formuleret i artikel 28, litra g), bemyndiges
Forbundsrepublikken Tyskland fra og med den 1. april 2004 til
at udpege modtageren af varer og ydelser, som omtalt i artikel
2 i denne beslutning, som den betalingspligtige person.

Artikel 2
I nedenstående tilfælde kan modtageren af en levering af varer
og ydelser udpeges som den betalingspligtige person:
1) når rengøringsydelser i forbindelse med ejendomme leveres
til en afgiftspligtig person, undtagen når modtageren af
ydelsen ikke udlejer mere end to boliger, eller når bygningsarbejder leveres til en afgiftspligtig person
2) når fast ejendom leveres til en afgiftspligtig person, jf. artikel
13, punkt B, litra g) og h), og hvor leverandøren har
benyttet sig af muligheden for at opkræve moms på leveringen.

Artikel 3
(1) EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/15/
EF (EUT L 52 af 21.2.2004, s. 61).
(2) EFT L 306 af 8.11.2002, s. 24.

Denne beslutning udløber den 31. december 2008.
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Artikel 4
Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.
På Rådets vegne
M. McDOWELL

Formand
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 30. marts 2004
om ændring af beslutning 96/228/EF om langsigtet national støtte til landbruget i Sveriges nordlige
områder
(meddelt under nummer K(2004) 966)
(Kun den svenske udgave er autentisk)

(2004/291/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(7)

Beslutning 96/228/EF bør ændres i overensstemmelse
hermed.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(8)

I betragtning af ændringernes art og rækkevidde og efter
anmodning fra Sverige bør det fastsættes, at ændringerne
får virkning fra den 1. januar 2003 —

under henvisning til akten vedrørende Østrigs, Finlands og
Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 142, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I overensstemmelse med tiltrædelsesaktens artikel 143
underrettede Sverige den 11. maj 1995 Kommissionen
om den i medfør af artikel 142 planlagte støtteordning.

(2)

Støtteordningen blev godkendt ved Kommissionens
beslutning 96/228/EF (1).

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
I beslutning 96/228/EF foretages følgende ændringer:

(3)

(4)

Den 8. juli 2002 og den 30. juni 2003 anmodede
Sverige Kommissionen om at ændre beslutning 96/228/
EF på visse punkter og fremsendte efterfølgende yderligere oplysninger som begrundelse for anmodningerne.
I de ovennævnte breve anmodede Sverige om en forhøjelse af visse støttebeløb pr. enhed. Med disse ændringer
tages der hensyn til ændringen i udligningsgodtgørelsernes størrelse, og de skulle ikke føre til en forhøjelse af
den samlede støtte.

1) Artikel 2, stk. 2, udgår.
2) Artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, affattes således:
»Støtten er tilladt, hvis den ikke overskrider EF-støtten, og
kan under ingen omstændigheder ydes på grundlag af
producerede mængder bortset fra støtte til komælk.«
3) Artikel 4, stk. 3, udgår.
4) Artikel 6 affattes således:

(5)

(6)

Erfaringerne har vist, at sikkerhedsforanstaltningen, der
skal forhindre eventuelle stigninger i den produktion,
hvortil der ydes støtte, ikke længere er påkrævet.
Desuden opfylder begrænsninger af støttebeløb og
antallet af enheder, der er omfattet af støtte, det samme
behov.
Satserne for den forudsete EF-støtte er blevet ændret. De
tjener derfor ikke længere det oprindelige formål, og det
er ikke nødvendigt at fastsætte dem på forhånd.

(1) EFT L 76 af 26.3.1996, s. 29. Senest ændret ved beslutning 2000/
411/EF (EFT L 155 af 28.6.2000, s. 60).

»Artikel 6
Hvis Kommissionen ændrer denne beslutning, især på
grundlag af udviklingen i den svenske krones værdi eller
udviklingen i EF-støtten, gælder eventuelle ændringer af den
støtte, der er godkendt ved denne beslutning, først fra året
efter det år, hvor den pågældende ændring vedtages.«
5) Bilag II og V udgår.
6) Bilag III affattes som angivet i bilaget til nærværende beslutning.
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Artikel 2
Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2003.
Artikel 3
Denne beslutning er rettet til Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
Artikel 3, stk. 1, første afsnit

Tilladt støtte (SEK/enhed)

Tilladt national støtte pr. delområde
(mio. SEK/år)

Delområde

Delområde

1

2A

2B

3

1

2A

2B

Komælk (SEK/kg)

1,07

0,71

0,47

0,09

54,00

158,00

56,37

Geder (SEK/dyr) (1)

508

430

430

430

0,60

222

143

143

23

— søer

1 043

637

637

Æglæggere
(SEK/dyr)

13,45

13,45

Bær og grøntsager
(SEK/ha) (2)

2 850

Støtte til transport
af
komælk
(SEK/kg) (3)

0,043

I alt
3

7,50

275,87

0,40

0,20

1,20

0,46

13,05

0,66

14,17

300

0,22

3,79

0,39

4,40

13,45

4,90

0,67

1,69

0,048

2,40

2 850

2 850

1 850

0,19

2,03

0,039

0,039

0,030

2,80

18,60

Svin (SEK/dyr)
— slagtesvin

1,84
2,20

8,70

4,90

I alt
(1) Udelukkende geder til mælkeproduktion.
(2) Undtagen kartofler.
(3) Mellem landbrugsbedrift og samlecentral eller central for første forarbejdning.

318,67
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 30. marts 2004
om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF
(meddelt under nummer K(2004) 1282)
(EØS-relevant tekst)

(2004/292/EF)
(3)

I henhold til Kommissionens beslutning 92/486/EØF af
25. september 1992 om regler for samarbejdet mellem
det fælles datacenter for edb-nettet Animo og medlemsstaterne (7) skal kontrakterne mellem medlemsstaterne og
det fælles Animo-datacenter afsluttes den 31. marts
2004. Denne dato bør således være startdatoen for
Traces, så det undgås at forny disse kontrakter.

(4)

Visse medlemsstater kan ikke tage Traces i brug allerede
på den af Kommissionen fastsatte dato, dvs. den 1. april
2004, da de endnu ikke er klar til overgangen fra Animo
til Traces. Der bør af samme grund fastsættes en overgangsperiode for disse medlemsstater, så de får mulighed
for at afslutte migreringen til Traces.

(5)

Beslutning 92/486/EØF bør ændres for at gøre det
muligt at forny kontrakterne mellem de medlemsstater,
der indrømmes en overgangsperiode, og det fælles
Animo-datacenter.

(6)

Kontrakterne mellem det fælles Animo-datacenter og de
grænsekontrolsteder i Tyskland, Italien og Østrig, der er
opført i bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr.
282/2004 af 18. februar 2004 om et dokument til
anmeldelse og veterinærkontrol af dyr, der føres ind i
Fællesskabet fra tredjelande (8), bør tilpasses for at tage
hensyn til, at disse grænsekontrolsteder vil forsvinde i
forbindelse med de nye medlemsstaters tiltrædelse.

Ved Kommissionens beslutning 91/398/EØF af 19. juli
1991 om et edb-baseret kommunikationsnet mellem
veterinærmyndighederne (Animo) (4) fastlægges principperne for kommunikationsnetværket mellem de veterinære enheder på listen i beslutning 2002/459/EF (5).

(7)

For at gøre det muligt for foregangslandene at foretage
de nødvendige tilpasninger til Traces skal ibrugtagningen
af alle funktionerne i det nye system ske trinvist, idet der
fra starten skal sikres et informationsniveau, som er på
højde med niveauet i Animo-systemet.

Det fremgår af Kommissionens beslutning 2003/24/
EF (6), at der skal indføres et edb-system (Traces), der
integrerer Animo- og Shift-systemernes funktioner inden
for rammerne af en fælles struktur.

(8)

Alle oplysninger i de fælles veterinærdokumenter til brug
ved import af produkter, jf. forordning (EF) nr. 136/
2004 (9), i de fælles veterinærdokumenter til brug ved
indførsel af dyr, jf. forordning (EF) nr. 282/2004, samt i
de harmoniserede certifikater til brug i samhandelen
inden for EF, jf. forordning (EF) nr. 599/2004 (10), bør
overføres via Traces-systemet.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

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
37 og 37a,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni
1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2),
særlig artikel 20, stk. 3,

under henvisning til Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli
1992 om datamatisering af veterinærprocedurerne ved
indførsel (SHIFT-projektet), om ændring af direktiv 90/675/
EØF, 91/496/EØF og 91/628/EØF samt beslutning 90/424/
EØF og om ophævelse af beslutning 88/192/EØF (3), særlig
artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved Rådets beslutning
2001/572/EF (EFT L 203 af 28.7.2001, s. 16).
(2) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s.
14).
3
( ) EFT L 243 af 25.8.1992, s. 27. Senest ændret ved Rådets afgørelse
95/1/EF (EFT L 1 af 1.1.1995, s. 113).
(4) EFT L 221 af 9.8.1991, s. 30.
(5) EFT L 159 af 17.6.2002, s. 27. Senest ændret ved beslutning 2003/
831/EF (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 61).
(6) EFT L 8 af 14.1.2003, s. 44.

(7) EFT L 291 af 7.10.1992, s. 20. Ændret ved Kommissionens beslutning 2003/236/EF (EUT L 87 af 4.4.2003, s. 12).
(8) EUT L 49 af 19.2.2004, s. 11.
(9) EUT L 21 af 28.1.2004, s. 11.
(10) Se side 44 i denne EUT.
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b) 31. december 2004 for medlemsstater, der gør brug af
undtagelsen i henhold til artikel 5.
Artikel 5

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
I denne beslutning forstås ved:
a) »Animo«: det edb-baserede kommunikationsnet mellem veterinærmyndighederne, som indføres ved beslutning 91/398/
EØF
b) »Traces«: det integrerede veterinærinformationssystem, som
indføres ved beslutning 2003/24/EF.
Artikel 2
Medlemsstaterne tager Traces-systemet i anvendelse den 1. april
2004 og formidler fra og med denne dato ikke længere meddelelser via Animo-systemet.
Artikel 3
1.
Medlemsstaterne sørger for, at følgende registreres i
Traces fra og med den 1. april 2004:
a) del I i de certifikater, der anvendes i forbindelse med
samhandelen inden for EF med dyr og animalske produkter,
for hvilke der i lovgivningen stilles krav om forudgående
oplysninger
b) de fælles veterinærdokumenter til brug ved import for dyr,
som føres ind i en medlemsstat og er bestemt til en anden
medlemsstat
c) de fælles veterinærdokumenter til brug ved import for
produkter i transit inden for EF og for produkter, som der
gives adgang for i overensstemmelse med procedurerne i
artikel 8, artikel 12, stk. 4, og artikel 13, i direktiv 97/78/
EF.
2.
Medlemsstaterne sørger for, at følgende registreres i
Traces fra og med den 31. december 2004:

Som undtagelse fra artikel 2 kan medlemsstater, der ønsker det,
vente med at integrere Traces-systemet til senest den 31.
december 2004. De skal i så fald forlænge deres kontrakt med
det fælles Animo-datacenter. De skal desuden bemyndige det
fælles Animo-datacenter til at sende Kommissionen en kopi af
alle meddelelser, de sender.
Artikel 6
I artikel 2a i beslutning 92/486/EØF indsættes som stk. 8:
»8. Koordinationsmyndighederne i medlemsstater, der
gør brug af undtagelsen i henhold til artikel 5 i beslutning
2004/292/EF (*), sørger for, at de i artikel 1 i nærværende
beslutning omhandlede kontrakter forlænges med perioden
fra den 1. april 2004 til den 31. december 2004, dog ikke
for de grænsekontrolsteder, der er opført i bilag II til
forordning (EF) nr. 282/2004, for hvilke forlængelsen skal
ske med perioden fra den 1. april 2004 til den 30. april
2004.
I forbindelse med dette stykke anvendes følgende takstberegning:
— 290 EUR pr. enhed (central enhed, lokal enhed, grænsekontrolsted)
— 32 EUR for hvert af de grænsekontrolsteder, der er
opført i bilag II til forordning (EF) nr. 282/2004.
(*) EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63.«
Artikel 7
Kommissionen udvikler en it-applikation, som gør det muligt
at indsamle meddelelserne fra de medlemsstater, der deltager i
Animo-systemet, og at integrere dem i Traces-systemet.

a) del I og II i de sundhedscertifikater, der anvendes i forbindelse med samhandelen, samt del III i forbindelse med
gennemførelse af kontrol

Der stilles 48 000 EUR til Kommissionens rådighed til dette
informationsteknologiske udviklingsarbejde og til Kommissionens deltagelse i Animo-systemet.

b) de fælles veterinærdokumenter til brug ved import for alle
dyr, som føres ind i EF

Artikel 8

c) de fælles veterinærdokumenter til brug ved import for alle
produkter, som føres ind i EF, uanset hvilken toldprocedure
de er omfattet af.
Artikel 4
Alle henvisninger i fællesskabsforskrifterne til Animo betragtes
som henvisninger til Traces med virkning fra:
a) 1. april 2004 for medlemsstater, der ikke gør brug af undtagelsen i henhold til artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

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

RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2004/239/FUSP
af 30. marts 2004
om forlængelse af foranstaltningerne til støtte for den effektive gennemførelse af mandatet til Den
Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende Det Tidligere Jugoslavien (ICTY)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 15, og

3. Stk. 1 gælder med forbehold af tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, dvs.:
a) som værtsland for en international mellemstatslig organisation

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Rådet vedtog den 16. april 2003 fælles holdning 2003/
280/FUSP til støtte for den effektive gennemførelse af
ICTY's mandat (1).
Rådet vedtog den 27. juni 2003 afgørelse 2003/484/
FUSP (2) om gennemførelse af fælles holdning 2003/280/
FUSP ved at erstatte listen over personer i bilaget til den
fælles holdning med listen i bilaget til nævnte afgørelse.

(3)

Fælles holdning 2003/280/FUSP udløber den 15. april
2004.

(4)

Personer, over for hvem ICTY har rejst tiltale, er stadig
på fri fod, og der foreligger bevis for, at de får støtte i
deres bestræbelser på fortsat at undgå retsforfølgning.

(5)

På baggrund af ovenstående finder Rådet det nødvendigt
at forlænge fælles holdning 2003/280/FUSP med yderligere tolv måneder og at ajourføre listen over de
personer, der er omfattet af denne fælles holdning —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1
1.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger
for at begrænse indrejse i eller transit gennem deres område for
de personer, der er opført på listen i bilaget, og som er involveret i aktiviteter, der hjælper personer på flugt til fortsat at
unddrage sig retsforfølgning for forbrydelser, for hvilke ICTY
har rejst tiltale over for disse personer, eller som på anden vis
handler på en måde, som kan hindre ICTY's effektive gennemførelse af sit mandat.
2.
Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte sine
egne statsborgere indrejse på sit område.
(1) EUT L 101 af 23.4.2003, s. 22.
(2) EUT L 162 af 1.7.2003, s. 77.

b) som værtsland for en international konference indkaldt af
eller i FN's regi, eller
c) i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes
privilegier og immuniteter.
Rådet underrettes behørigt i ethvert af disse tilfælde.
4. Stk. 3 anses ligeledes for at gælde i tilfælde, hvor en
medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og
Samarbejde i Europa (OSCE).
5. Medlemsstaterne kan indrømme undtagelser fra foranstaltningerne i stk. 1, såfremt rejse er berettiget af tvingende
humanitære hensyn eller af hensyn til muligheden for at deltage
i mellemstatslige møder, herunder møder i Den Europæiske
Unions regi, hvor der føres en politisk dialog, som direkte
bistår ICTY i at gennemføre domstolens mandat.
6. En medlemsstat, der ønsker at indrømme undtagelser i
henhold til stk. 5, giver Rådet skriftlig meddelelse herom.
Undtagelsen anses for at være indrømmet, medmindre et eller
flere rådsmedlemmer skriftligt gør indsigelse inden 48 timer fra
modtagelsen af meddelelsen om den foreslåede undtagelse. Hvis
et eller flere rådsmedlemmer gør indsigelse, kan Rådet med
kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede undtagelse.
7. I de tilfælde, hvor en medlemsstat i medfør af stk. 3, 4, 5
og 6 tillader indrejse på eller transit gennem sit område for de
personer, der er opført på listen i bilaget, gælder tilladelsen
udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og kun for
de berørte personer.

Artikel 2
Rådet vedtager på forslag af en medlemsstat eller Kommissionen ændringer til listen i bilaget i det omfang, det er nødvendigt.
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Artikel 3

Artikel 5

For at give ovennævnte foranstaltninger den størst mulige virkning tilskynder Den Europæiske Union tredjelande til at vedtage
restriktive foranstaltninger svarende til dem, der er omhandlet i
denne fælles holdning.

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidende.

Artikel 4
Denne fælles holdning har virkning fra datoen for vedtagelsen.
Den finder anvendelse i en periode på tolv måneder. Den ajourføres løbende. Den forlænges eller ændres i det omfang, det er
nødvendigt, hvis Rådet finder, at dens formål ikke er blevet
opfyldt.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.
På Rådets vegne
M. McDOWELL

Formand
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BILAG
Liste over de personer, der er omhandlet i artikel 1
1. BJELICA, Milovan
Fødselsdato/fødested: 19.10.1958, Rogatica, Bosnien-Hercegovina, YU
Pas nr.: 0000148, udstedt den 26.7.1998 i Srpsko Sarajevo
Nationalt ID-nr.: 1910958130007
Kaldenavn: Cicko
Adresse: CENTREK Company, Pale
2. ECIM Ljuban
Fødselsdato/fødested: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnien-Hercegovina, YU
Pas nr./ID-nr.: 0144290, udstedt den 21.11.1998 i Banja Luka. Udløbsdato: 21.11.2003
ID: 601964100083
Kaldenavn:
Adresse: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnien-Hercegovina
3. KARADZIC, Aleksandar
Fødselsdato/fødested: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnien-Hercegovina, YU
Pas nr.: 0036395. Udløbet 12.10.1998
Kaldenavn: Sasa
Adresse:
4. KARADZIC, Ljiljana (Pigenavn: ZELEN)
Fødselsdato/fødested: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnien-Hercegovina, YU
Datter af Vojo og Anka
Pas nr./ID-nr.:
Kaldenavn:
Adresse:
5. KOJIC, Radomir
Fødselsdato/fødested: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac-kantonen, Bosnien-Hercegovina, YU
Søn af Milanko og Zlatana
Pas/ID: Pas nr. 4742002 udstedt i 2002 i Sarajevo. Udløbsdato: 2007
ID-nr.: 03DYA1935. Udstedt den 7. juli 2003 i Sarajevo
Kaldenavn: Mineur eller Ratko
Adresse: 115 Trifka Grabeza, Pale eller Hotel KRISTAL, Jahorina
6. KOVAC, Tomislav
Fødselsdato/fødested: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, YU
Søn af Vaso
ID-nr.: 412959171315
Kaldenavn: Tomo
Adresse: Bijela, Montenegro og Pale, Bosnien-Hercegovina
7. KRASIC, Petar
Fødselsdato/fødested:
Pas nr./ID-nr.:
Kaldenavn:
Adresse:
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8. KUJUNDZIC, Predrag
Fødselsdato/fødested: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnien-Hercegovina, YU
Søn af Vasilija
ID-nr.: 30011961120044
Kaldenavn: Predo
Adresse: Doboj, Bosnien-Hercegovina
9. LUKOVIC, Milorad Ulemek
Fødselsdato/fødested: 15.5.1968, Beograd, Serbien, YU
Pas nr./ID-nr.:
Kaldenavn: Legija (Falsk ID som IVANIC Zeljko)
Adresse: på flugt
10. MANDIC, Momcilo
Fødselsdato/fødested: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnien-Hercegovina, YU
Pas nr.: 0121391, udstedt den 12.5.1999 i Srpsko Sarajevo, Bosnien-Hercegovina
Nationalt ID-nr.: JMB 0105954171511
Kaldenavn: Momo
Adresse: Diskotek GITROS i Pale
11. MICEVIC, Jelenko
Fødselsdato/fødested: 8.8.1947, Borci ved Konjic, Bosnien-Hercegovina, YU
Søn af Luka og Desanka, pigenavn: Simic
Pas nr/ID-nr.:
Kaldenavn: Filaret
Adresse: Milesevo-klostret, Serbien og Montenegro
12. RATIC, Branko
Fødselsdato/fødested: 26.11.1957, MIHALJEVCI SL POZEGA, Bosnien-Hercegovina, YU
Pas nr.: 0442022 udstedt den 17.9.1999 i Banja Luka. Udløbsdato: 17.9.2003
ID-nr.: 2611957173132
Kaldenavn:
Adresse: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnien-Hercegovina
13. ROGULJIC, Slavko
Fødselsdato/fødested: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbien, YU
Pas nr./ID-nr.: Gyldigt pas 3747158 udstedt den 12.4.2002 i Banja Luka. Udløbsdato: 12.4.2007. Ugyldigt pas
0020222 udstedt den 25.8.1988 i Banja Luka. Udløbsdato: 25.8.2003
ID-nr.: 1505952103022. To børn opført på ID
Kaldenavn:
Adresse: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnien-Hercegovina
14. VRACAR, Milenko
Fødselsdato/fødested: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnien-Hercegovina, YU
Pas nr./ID-nr.: Gyldigt pas 3965548 udstedt den 29.8.2002 i Banja Luka. Udløbsdato: 29.8.2007. Ugyldige pas
0280280 udstedt den 4.12.1999 i Banja Luka (udløbsdato: 4.12.2004) og 0062130 udstedt den 16.9.1998 i Banja
Luka (udløbsdato: 16.9.2003)
Kaldenavn:
Adresse: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnien-Hercegovina.
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1771/2003 af 7. oktober 2003 om ændring af forordning (EF) nr.
2803/2000 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse fiskerivarer
(Den Europæiske Unions Tidende L 258 af 10. oktober 2003)
Side 2, bilaget:
1) Løbenummer 09.2760, anden kolonne (KN-kode) og tredje kolonne (Taric-underposition):
i stedet for:

læses:

»ex 0303 78 11

10

ex 0303 78 12

10

ex 0303 78 13

10

ex 0303 78 19

11
81«

»ex 0303 78 11

10

ex 0303 78 12

10

ex 0303 78 13

10

ex 0303 78 19

11
81

ex 0303 78 90

10«

2) Løbenummer 09.2761, anden kolonne (KN-kode) og tredje kolonne (Taric-underposition):
i stedet for:

læses:

»ex 0304 20 95

70

ex 0304 90 97

60«

»ex 0304 20 95

41
81

ex 0304 90 97

60
86«

3) Løbenummer 09.2762, anden kolonne (KN-kode) og tredje kolonne (Taric-underposition)
i stedet for:
læses:

»ex 0306 11 90

60«

»ex 0306 11 90

10«

4) Løbenummer 09.2759, 09.2760, 09.2761 og 09.2762, syvende kolonne (Kontingentperiode)
i stedet for: »1.1.2003-31.12.2003«
læses:
»13.10.2003-31.12.2003«.
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Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for
den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/
2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr.
2529/2001
(Den Europæiske Unions Tidende L 270 af 21. oktober 2003)
Side 7, artikel 1, første led:
i stedet for: »— fælles regler for direkte betalinger … (EUGFL), Garantisektionen, undtagen støtteordningerne i forordning (EF) nr. 1257/1999«
læses:
»— fælles regler for direkte betalinger … (EUGFL), Garantisektionen, opført i bilag 1, undtagen støtteordningerne i forordning (EF) nr. 1257/1999«.
Side 16, artikel 43, stk. 1, tredje afsnit:
i stedet for: »og artikel 42, stk. 6, finder anvendelse for disse betalingsrettigheder.«
læses:
»og artikel 42, stk. 8, finder anvendelse for disse betalingsrettigheder.«.
Side 22, artikel 61; side 34, artikel 108, første afsnit; side 46, artikel 145, litra d):
i stedet for: »græsarealer uden for omdriften«
læses:
»permanente græsarealer«.
Side 22, artikel 62, stk. 1:
i stedet for: »indregnes helt eller delvis i enkeltbetalingsordningen«
læses:
»indregnes på nationalt eller regionalt plan helt eller delvis i enkeltbetalingsordningen«.
Side 32, artikel 102, stk. 1:
i stedet for: »ydes i henhold til denne forordning.«
læses:
»ydes i henhold til dette kapitel.«.
Side 42, artikel 131, stk. 2, litra b), andet led:
i stedet for: »græsarealer uden for omdrift«
læses:
»permanente græsarealer«.
Side 44, artikel 136, stk. 1 og stk. 2, andet afsnit:
i stedet for: »græsareal uden for omdrift«
læses:
»permanent græsareal«.
Side 44, artikel 136, stk. 2:
i stedet for: »Græsarealet uden for omdrift …«
læses:
»Det permanente græsareal …«.
Side 46, artikel 145, litra d):
i stedet for: »græsningsarealer«
læses:
»græsarealer«.
Side 52, artikel 155, første punktum:
i stedet for: »Yderligere foranstaltninger til lettelse af overgangen fra ordningerne fastsat i de i artikel 152 og 153
omhandlede forordninger til ordningerne fastsat ved denne forordning, særlig ordningerne vedrørende anvendelsen af artikel 4 og 5 og bilaget til forordning (EF) nr. 1259/1999 og artikel 6 i forordning (EF) nr. 1251/
1999 og ordningerne vedrørende forbedringsplanerne omhandlet i artikel 85 i nærværende forordning, kan
fastsættes efter den i artikel 144, stk. 2, i nærværende forordning omhandlede procedure.«
læses:
»Yderligere foranstaltninger til lettelse af overgangen fra ordningerne fastsat i de i artikel 152 og 153
omhandlede forordninger til ordningerne fastsat ved denne forordning, særlig ordningerne vedrørende anvendelsen af artikel 4 og 5 og bilaget til forordning (EF) nr. 1259/1999 og artikel 6 i forordning (EF) nr. 1251/
1999,og fra bestemmelserne vedrørende forbedringsplanerne omhandlet i forordning (EØF) nr. 1035/72 til
ordningerne omhandlet i artikel 83-87 i nærværende forordning, kan fastsættes efter den i artikel 144, stk. 2,
i nærværende forordning omhandlede procedure.«.
Side 53, bilag I, overskriften:
i stedet for: »Liste over støtteordninger, der opfylder kriterierne i artikel 1«
læses:
»Liste over direkte betalinger omhandlet i artikel 1«.
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Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1783/2003 af 29. september 2003 om ændring af forordning (EF) nr.
1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL)
(Den Europæiske Unions Tidende L 270 af 21. oktober 2003)
Side 73, artikel 1, nr. 9) (artikel 21b, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1257/1999):
i stedet for: »… fra 25. oktober 2003.«
læses:
»… fra 28. oktober 2003.«.

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1786/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for
tørret foder
(Den Europæiske Unions Tidende L 270 af 21. oktober 2003)
Side 115, artikel 1, tabellen, litra b):
i stedet for: »b) ex 2309 90 98

Proteinkoncentrater, fremstillet af saft af lucerne og græs
Tørrede produkter udelukkende fremstillet af restprodukter i fast form og saft fremkommet ved fremstillingen af de i første led nævnte koncentrater«

læses:

»b) ex 2309 90 99

Proteinkoncentrater, fremstillet af saft af lucerne og græs
Tørrede produkter udelukkende fremstillet af restprodukter i fast form og saft fremkommet ved fremstillingen af ovennævnte koncentrater«

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 af 29. september 2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter
(Den Europæiske Unions Tidende L 270 af 21. oktober 2003)
Side 125, artikel 3, stk. 1:
i stedet for: »... af overskridelsen af den nationale referencemængde, der er fastsat i bilag I, og som …«
læses:
»... af overskridelsen af den nationale referencemængde, og som …«.
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