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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2336/2003
av den 30 december 2003
om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av
särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(6)

Om inte annat föreskrivs i den här förordningen, skall
kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9
juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för
systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (2) och
kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22
juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för
systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (3),
tillämpas på de importlicenser och säkerheter som
föreskrivs i den här förordningen.

(7)

Eftersom kommissionens förordning (EEG) nr 2541/84
av den 4 september 1984 om fastställande av en
utjämningsavgift vid import till de övriga medlemsstaterna av etylalkohol framställd i Frankrike av jordbruksprodukter (4) har blivit överflödig bör den förordningen
upphöra att gälla.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är
förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
vin.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 670/2003 av den
8 april 2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter (1),
särskilt artikel 3.1 andra stycket, artikel 3.3 första stycket,
artikel 4.4 och artikel 11 i denna, och

av följande skäl:

(1)

För att det ska vara möjligt för kommissionen att göra
den sammanfattande bedömning av marknaden för
alkohol i gemenskapen som föreskrivs i artikel 3.2 i
förordning (EG) nr 670/2003 och bilda sig en uppfattning om handelns utveckling, bör medlemsstaterna, på
ett enhetligt sätt, regelbundet förse kommissionen med
uppgifter om de kvantiteter alkohol som producerats,
importerats, exporterats och saluförts, meddela hur stora
lagren är vid regleringsårets slut samt uppskatta den
kommande produktionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
KAPITEL I
TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1
Tillämpningsområde
(2)

Etanol som inte framställts av jordbruksprodukter får,
för vissa användningsområden, ersättas med alkohol som
framställts av jordbruksprodukter. Därför måste den
sammanfattande bedömningen av marknaden för etanol
i gemenskapen även omfatta denna typ av produkt.

I den här förordningen fastställs tillämpningsföreskrifter avseende den sammanfattande bedömning av marknaden för
etanol i gemenskapen och den ordning för importlicenser som
föreskrivs i förordning (EG) nr 670/2003.
KAPITEL II

(3)

För att få en bättre uppfattning om hur marknaden
utvecklas måste medlemsstaterna och kommissionen
kontinuerligt kunna följa upp handeln. Därför är det
lämpligt att utfärda importlicenser. Kommissionen bör
informeras om utfärdade importlicenser varje vecka.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Artikel 2
Upprättande av en sammanfattande bedömning

(4)

Det är lämpligt att fastställa importlicensernas giltighetstid med beaktande av praxis och leveranstider inom
den internationella handeln.

(5)

I enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 670/2003
skall licenserna utfärdas på villkor att en säkerhet ställs
som skall vara helt eller delvis förverkad om transaktionen genomförs delvis eller inte alls. Därför bör
beloppet för denna säkerhet fastställas.

(1) EUT L 97, 15.4.2003, s. 6.

Kommissionen skall senast den 31 mars varje år lägga fram en
sammanfattande bedömning av marknaden för etanol i gemenskapen för det föregående året. Denna bedömning, som skall
innehålla information om marknaden för etanol på gemenskapsnivå, skall läggas fram för förvaltningskommittén för vin
enligt anvisningarna i bilaga I och offentliggöras i Europeiska
unionens officiella tidning.
(2) EUT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 325/2003 (EUT L 47, 21.2.2003, s. 21).
(3) EUT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1932/1999 (EGT L 240, 10.9.1999, s. 11).
(4) EGT L 238, 6.9.1984, s. 16. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 3826/85 (EGT L 371, 3.12.1985, s. 1).
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Artikel 3
Information om etanol som framställts av jordbruksprodukter
Medlemsstaterna skall, senast den sista arbetsdagen i den andra
månaden som följer efter utgången av perioden i fråga, informera kommissionen om den etanol som framställts av jordbruksprodukter och som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr
670/2003, på följande sätt:
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d) Avsättningen under föregående kvartal, eventuellt fördelad
på syntetisk alkohol och annan alkohol.
e) Befintliga lager hos alkoholproducenterna i slutet av varje
år, eventuellt fördelad på syntetisk alkohol och annan
alkohol.
Vid tillämpningen av första stycket led d avses med ”avsättning”
de kvantiteter alkohol som sålts av produktionsindustrin på
gemenskapsmarknaden.

a) Import per kvartal från tredje länder, uppdelad efter KNnummer och ursprungsland, och med angivande av
ländernas KN-nummer för statistik över gemenskapens utrikeshandel, i enlighet med kommissionen förordning (EG) nr
1779/2002 (1).

Den information som avses i första stycket leden a, d, och e
skall tillhandahållas enligt anvisningarna i bilaga VI. Siffrorna
skall anges i hektoliter ren alkohol.

b) Export per kvartal till tredje länder, inklusive eventuell
export av alkohol som inte framställts av jordbruksprodukter.

KAPITEL III
IMPORTLICENSER

c) Produktion per kvartal, fördelad på de råvaror som använts,
enligt anvisningarna i bilaga II till den här förordningen.
d) Avsättningen under föregående kvartal, fördelad på
användningsområden, enligt anvisningarna i bilaga III till
den här förordningen.
e) Befintliga lager hos alkoholproducenterna i deras respektive
länder i slutet av varje år, enligt anvisningarna i bilaga IV till
den här förordningen.
f) Uppskattad produktion under innevarande år, två gånger
per år, före den 28 februari respektive den 31 augusti, enligt
anvisningarna i bilaga V till den här förordningen.
Vid tillämpningen av första stycket led d avses med avsättning
att en alkoholproducent eller en importör avyttrar etanol för
att den ska förädlas eller förpackas.
Siffrorna skall anges i hektoliter ren alkohol.
Medlemsstaterna får utfärda anvisningar för de deklarationer
som syftar till att garantera insamlingen av den information
som avses i första stycket leden c, d, e och f.

Artikel 5
Utfärdande av licenser
1. För all import till gemenskapen av de produkter som
avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 670/2003 skall det från
och med den 27 januari 2004 krävas en importlicens. Licensen
skall utfärdas av medlemsstaterna till alla sökande, oavsett var i
gemenskapen de är etablerade.
2. Förordning (EG) nr 1291/2000 skall tillämpas på de
licenser som avses i det här kapitlet.
3. Ursprungslandet skall anges i fält 8 i ansökan om importlicens och i själva importlicensen för alkohol som framställts av
jordbruksprodukter. Fältet ” obligatoriskt: ja” skall vara ikryssat.
På begäran från den som ansöker får den myndighet som
utfärdat licensen, en enda gång, ersätta ursprungslandet med ett
annat land.
4. Medlemsstaterna får besluta att alkoholens importpris cif
skall anges i fält 20.

Artikel 4
Artikel 6
Information om etanol som inte framställts av jordbruksprodukter

Giltighetstid

Medlemsstaterna skall, senast den sista arbetsdagen i den andra
månaden som följer efter slutet av perioden i fråga, informera
kommissionen om den etanol som inte framställts av jordbruksprodukter och som avses i artikel 3.3 andra stycket i
förordning (EG) nr 670/2003, på följande sätt:

Importlicensen skall vara giltig från dagen för utfärdandet, i
enlighet med artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1291/2000,
t.o.m. utgången av den därpå följande fjärde månaden.

a) Produktion per kvartal, eventuellt fördelad på syntetisk
alkohol och annan alkohol.

Artikel 7

b) Import per kvartal från tredje länder, enligt anvisningarna i
bilaga VII till den här förordningen.

Meddelanden om importlicenser

c) Export per kvartal till tredje länder, med undantag för om
denna ingår i den export som kommissionen informerats
om i enlighet med artikel 3 b i den här förordningen.
(1) EGT L 296, 5.10.2002, s. 6.

1. Medlemsstaterna skall varje torsdag eller, om torsdagen är
en helgdag, den första arbetsdagen som följer efter denna, informera kommissionen om kvantiteterna av de produkter som
avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 670/2003, för vilka
importlicenser har utfärdats, under föregående vecka, uppdelade efter KN-nummer och ursprungsland.

31.12.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

2.
Om en medlemsstat anser att de kvantiteter för vilka
ansökningar om importlicenser har lämnats in i nämnda
medlemsstat verkar medföra risk för störningar på marknaden,
skall medlemsstaten omgående underrätta kommissionen om
detta och ange kvantiteterna i fråga, fördelade efter produkttyp.
Kommissionen skall undersöka situationen och informera
medlemsstaterna.
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KAPITEL IV
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 9
Meddelanden till kommissionen
Medlemsstaterna skall skicka in de uppgifter som avses i artiklarna 3 och 4, avseende det första kvartalet 2004, senast den
31 augusti 2004.

Artikel 8

De meddelanden som avses i den här förordningen skall skickas
till kommissionen under den adress som anges i bilaga VIII.
Artikel 10

Säkerhet

Upphävande
Förordning (EEG) nr 2541/84 skall upphöra att gälla.

Säkerheten för importlicenserna skall vara 1 euro per hektoliter.

Förordning (EEG) nr 2220/85 skall tillämpas på de säkerheter
som avses i det här kapitlet.

Artikel 11
Ikraftträdande
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 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 december 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
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BILAGA II
Produktion av etanol som framställts av jordbruksprodukter och som avses i artikel 3 c

BILAGA III
Avsättning av etanol som framställts av jordbruksprodukter och som avses i artikel 3 d
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BILAGA IV
Lager av etanol som framställts av jordbruksprodukter och som avses i artikel 3 e

BILAGA V
Uppskattad produktion av etanol som framställts av jordbrukprodukter under innevarande år och som avses i
artikel 3 f

31.12.2003

31.12.2003

SV

Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA VI
Produktion, avsättning och lager för etanol som inte framställts av jordbruksprodukter och som avses i artikel
4 a, 4 d och 4 e

BILAGA VII
Import av etanol som inte framställts av jordbruksprodukter och som avses i artikel 4 b

BILAGA VIII
Den adress dit meddelandena skall sändas och som avses i artikel 9
Europeiska kommissionen – GD Jordbruk
Fax (32-2) 295 92 52
E-post: agri-d4@cec.eu.int
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