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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1104/2003
av den 26 maj 2003
om ändring av förordning (EEG) nr 1766/92 vad gäller beräkningen av importtullar för vissa typer
av spannmål
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 10 i förordning (EEG) nr 1766/92 skall punkterna 2, 3
och 4 ersättas med följande:

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

”2.
Genom undantag från punkt 1 skall importtullen för
produkter med KN-nummer 1001 10 00, 1001 90 91,
ex 1001 90 99 (vanligt vete av hög kvalitet), 1002,
ex 1005 utom hybrider för utsäde och ex 1007 utom
hybrider för utsäde vara lika med det vid importen gällande
interventionspriset för dessa produkter ökat med 55 % och
minskat med det cif-importpris som gäller för den berörda
sändningen. Denna tull får emellertid inte vara högre än
tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

av följande skäl:
3.
För beräkning av den importtull som avses i punkt 2
skall det fastställas representativa cif-importpriser för de
produkter som anges i punkt 2.
(1)

I artikel 10.2 i rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av
den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen
av marknaden för spannmål (3) anges en kompletterande
och avvikande mekanism för beräkning av importtullar
för vissa typer av basspannmål.

Dessa representativa cif-importpriser skall fastställas regelbundet.
4.
Tillämpningsföreskrifterna för denna artikel skall
fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 23.
Enligt dessa föreskrifter skall särskilt följande fastställas:

(2)

(3)

Denna avvikande mekanism har avskaffats för vete av
medelgod och låg kvalitet samt för korn genom avtal
som ingåtts efter förhandlingar med Förenta staterna och
Kanada i enlighet med artikel XXVIII i GATT-avtalet,
godkända genom rådets beslut 2003/253/EG (4) respektive 2003/254/EG (5) om ingående av avtal genom
skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen å ena
sidan och Kanada respektive Amerikas förenta stater å
andra sidan.

Förordning (EEG) nr 1766/92 bör därför ändras.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) Yttrandet avgivet den 8 april 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(3) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1666/2000 (EGT L 193, 29.7.2000, s. 1).
(4) EUT L 95, 11.4.2003, s. 36.
(5) EUT L 95, 11.4.2003, s. 40.

a) minimikraven för vanligt vete av hög kvalitet,
b) de prisnoteringar som skall tas i beaktande,
c) möjligheten, om det visar sig lämpligt, att i vissa fall låta
aktörerna få reda på vilken tull som skall tillämpas
innan de aktuella sändningarna anländer.”

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2003.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 maj 2003.
På rådets vägnar
G. DRYS

Ordförande

