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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen)

RÅDETS BESLUT
av den 10 december 2002
om genomförande av gemensam åtgärd 2002/210/GUSP om Europeiska unionens polisuppdrag
(2002/968/GUSP)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2002/210/GUSP
av den 11 mars 2002 om Europeiska unionens polisuppdrag (1), särskilt artikel 9.1 b sista stycket i denna, jämförd med
artikel 23.2 andra strecksatsen i Fördraget om Europeiska
unionen, och
av följande skäl:

2. Förvaltningen av de genom gemenskapens budget finansierade utgifter som anges i punkt 1 skall omfattas av gemenskapens budgetförfaranden och budgetregler, med det undantaget
att förhandsfinansiering inte skall förbli gemenskapens
egendom.
Artikel 2
Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Rådet bör fatta beslut om den slutliga budgeten för 2003.

Artikel 3
Detta beslut skall offentliggöras i Officiella tidningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Budgeten för Europeiska unionens polisuppdrag för 2003
skall vara 38 miljoner euro, varav ett referensbelopp på 20
miljoner euro skall finansieras över Europeiska unionens
allmänna budget.

(1) EGT L 70, 13.3.2002, s. 1.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2002.
På rådets vägnar
P. S. MØLLER

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2196/2002
av den 11 december 2002
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter
och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94
av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för
importordningen för frukt och grönsaker (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1947/2002 (2), särskilt artikel 4.1 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av
schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan
till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 12 december 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 december 2002.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT L 299, 1.11.2002, s. 17.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 11 december 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land ( )

0702 00 00

052
204
999

86,4
75,3
80,8

0707 00 05

052
204
220
999

108,4
111,0
155,5
125,0

0709 90 70

052
204
999

103,5
113,4
108,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
624
999

37,4
54,3
46,6
65,9
51,0

0805 20 10

052
204
999

81,1
77,4
79,3

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

052
999

61,9
61,9

0805 50 10

052
600
999

50,6
76,3
63,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

27,0
84,4
101,4
132,3
86,3

0808 20 50

052
400
720
999

144,8
117,9
46,3
103,0

1

Schablonvärde vid import

(1) Landsbeteckning som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273, 16.10.2001, s. 6). Koden ”999”
betecknar ”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2197/2002
av den 11 december 2002
om fastställande av exportbidrag för olivolja
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

inom gemenskapen och priset på världsmarknaden,
justerat om så krävs, med hänsyn till exportkostnader
för produkter på världsmarknaden.
(5)

I enlighet med artikel 3.3 tredje stycket b i förordning nr
136/66/EEG kan det beslutas att bidraget skall fastställas
genom anbud. Anbudsförfarandet bör täcka bidragsbeloppet och får begränsas till vissa bestämmelseländer,
kvantiteter, kvaliteter och presentationer.

(6)

I artikel 3.3 andra strecksatsen i förordning nr 136/66/
EEG föreskrivs att bidraget på olivolja kan variera
beroende på destinationer, om världsmarknadsläget eller
de särskilda krav som vissa marknader ställer
nödvändiggör detta.

(7)

Det föreskrivs att bidraget måste fastställas minst en
gång i månaden. Det kan, om så är nödvändigt, ändras
under mellantiden.

(8)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser i det
nuvarande marknadsläget för olivolja och särskilt vad
beträffar priser på olivolja inom gemenskapen och på
marknaderna i tredje land har till följd att bidraget bör
utgöra det som anges i bilagan härtill.

(9)

Förvaltningskommittén för oljor och fetter har inte yttrat
sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22
september 1966 om den gemensamma organisationen av
marknaden för oljor och fetter (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1513/2001 (2), särskilt artikel 3.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 3 i förordning nr 136/66/EEG föreskrivs att om
priserna inom gemenskapen är högre än priserna på
världsmarknaden, får skillnaden mellan dessa priser
täckas av ett bidrag när olivolja exporteras till tredje
land.
Närmare bestämmelser om fastställande och beviljande
av exportbidrag för olivolja återfinns i kommissionens
förordning (EEG) nr 616/72 (3), senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 2962/77 (4).

(3)

I artikel 3 tredje stycket i förordning nr 136/66/EEG
föreskrivs att bidraget måste vara lika i hela gemenskapen.

(4)

I enlighet med artikel 3.4 i förordning nr 136/66/EEG
måste exportbidrag för olivolja fastställas med hänsyn till
den rådande situationen och utvecklingstendensen för
priserna på olivolja och tillgången på gemenskapens
marknad samt till priserna på olivolja på världsmarknaden. Om världsmarknadsläget dock är sådant att de
mest gynnsamma priserna på olivolja inte kan fastställas,
kan hänsyn tas till priset på de viktigaste konkurrerande
vegetabiliska oljorna på världsmarknaden och till den
skillnad som noteras mellan det priset och priset på
olivolja under en representativ period. Bidragsbeloppet
får inte överstiga skillnaden mellan priset på olivolja

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för produkter förtecknade i artikel 1.2 c i
förordning nr 136/66/EEG skall vara de som anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 12 december 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 december 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

172, 30.9.1966, s. 3025/66.
L 201, 26.7.2001, s. 4.
L 78, 31.3.1972, s. 1.
L 348, 30.12.1977, s. 53.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 11 december 2002 om fastställande av exportbidrag för olivolja
Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT
L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273,
16.10.2001, s. 6).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2198/2002
av den 11 december 2002
om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1961/
2001 av den 8 oktober 1996 om ändring av tillämpningsföreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 2200/96 vad beträffar
exportbidrag för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1176/2002 (2), särskilt artikel 6.6 i denna,
och

(3)

För att underlätta denna situation bör de licensansökningar under system B avslås som berör äpplen som
exporterats efter den 11 december 2002. Detta bör gälla
till och med slutet på innevarande exportperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1886/2002 (3),
fastställs vägledande kvantiteter för vilka exportlicenser
under system B, andra än de för vilka ansökning sker
inom ramen för livsmedelshjälp, får utfärdas.

Ansökningar om exportlicenser under system B för äpplen som
har lämnats in i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr
1886/2002 och för vilka produkternas exportdeklaration har
godkänts efter den 11 december 2002 och före den 15 januari
2003 skall avslås.

(2)

Enligt de uppgifter som i dag står till kommissionens
förfogande riskerar den vägledande kvantiteten för
äpplen som fastställs för innevarande exportperiod att
snart överskridas. Detta överskridande vore skadligt för
systemet med exportbidrag för frukt och grönsaker.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 12 december 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 december 2002.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 268, 9.10.2001, s. 8.
(2) EGT L 170, 29.6.2002, s. 69.
(3) EGT L 286, 24.10.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2199/2002
av den 11 december 2002
om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

världsmarknaden mellan dem som anses vara representativa för den verkliga marknadstendensen. För att
bestämma detta pris har det fastställts ett medeltal av de
anbud och de priser som noterats på en eller flera representativa europeiska börser för en produkt som levererats cif till en hamn inom gemenskapen och som
kommer från olika leverantörsländer vilka anses vara de
mest representativa för den internationella handeln. Det
föreskrivs justeringar av kriterierna för att bestämma
världsmarknadspriset för orensad bomull för att ta
hänsyn till motiverade skillnader när det gäller den levererade produktens kvalitet eller anbudens och
prisnoteringarnas karaktär. Dessa justeringar fastställs i
artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1591/2001.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av protokoll nr 4 om bomull som är fogat som
bilaga till Anslutningsakten för Grekland, senast ändrat genom
rådets förordning (EG) nr 1050/2001 (1),
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1051/2001 av den
22 maj 2001, om produktionsstöd för bomull (2), särskilt artikel
4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall ett
världsmarknadspris på orensad bomull fastställas regelbundet på grundval av det världsmarknadspris som
konstaterats för rensad bomull med hänsyn till det
förhållande som tidigare har konstaterats mellan priset
för rensad bomull och det pris som beräknas för orensad
bomull. Detta tidigare förhållande har fastställts i artikel
2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1591/2001 av
den 2 augusti 2001 (3), ändrad genom förordning (EG)
nr 1486/2002 (4) om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för bomull. Om världsmarknadspriset inte kan
fastställas på detta sätt skall priset fastställas på grundval
av det senast fastställda priset.
Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall
världsmarknadspriset på orensad bomull bestämmas för
en produkt med vissa egenskaper och med hänsyn till de
mest fördelaktiga anbuden och prisnoteringarna på

(3)

Tillämpningen av ovanstående kriterier innebär att
världsmarknadspriset på orensad bomull bör fastställas
på nedan angiven nivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Världsmarknadspriset på orensad bomull, som avses i artikel 4
i förordning (EG) nr 1051/2001, fastställs till 27,833 EUR/
100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 12 december 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 december 2002.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148, 1.6.2001, s. 1.
148, 1.6.2001, s. 3.
210, 3.8.2001, s. 10.
223, 20.8.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2200/2002
av den 11 december 2002
om fastställande av exportbidrag för nötter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(7)

Tomater, citroner, apelsiner, äpplen samt persikor av de
gemensamma kvalitetsklasserna Extra I och II får för
närvarande exporteras i ekonomiskt väsentliga kvantiteter.

(8)

I jämförelse med andra frukter och grönsaker lämpar sig
nötter relativt väl för lagring. Följaktligen är det lämpligt
att fastställa exportbidragen för en längre period så att
ordningen kan förvaltas på ett mera rationellt sätt.

(9)

Tillämpningen av dessa föreskrifter på den nuvarande
marknadssituationen och dess framtida utveckling,
särskilt på prisnoteringar och priser på frukt och
grönsaker inom gemenskapen och inom internationell
handel innebär att exportbidragen fastställs i enlighet
med bilagan till denna förordning.

(10)

Enligt bestämmelserna i artikel 35.2 i förordning (EG) nr
2200/96 bör de tillgängliga resurserna användas på det
mest effektiva sättet samtidigt som man undviker att
diskriminera de berörda aktörerna. Ur detta perspektiv
är det lämpligt att se till att de handelsflöden som härrör
från bidragssystemet inte störs. Av dessa skäl och på
grund av att exporten av frukt och grönsaker är säsongsbunden bör kvoter fastställas för varje produkt.

(11)

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (5),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1007/2002 (6)
upprättas en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter.

(12)

I förordning (EEG) nr 1291/2000 (7), ändrad genom
förordning (EG) nr 2299/2001 (8), fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med
import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter.

(13)

På grund av den rådande situationen på marknaden och
för att uppnå så effektiv användning som möjligt av
tillgängliga resurser samt med hänsyn till gemenskapens
exportstruktur är det lämpligt att välja den mest
passande metoden för exportbidragen för vissa
produkter och vissa destinationer och att därför inte
samtidigt för exportperioden i fråga fastställa de bidrag
enligt system A1, A2 och A3 som avses i artikel 1 i
förordning (EG) nr 1961/2001 om tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för frukt och grönsaker.

(14)

De kvantiteter som fastställts för de olika produkterna
bör fördelas efter de olika systemen för beviljande av
bidrag med hänsyn särskilt till deras grad av hållbarhet.

(15)

De åtgärder som förekrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färska
frukter och grönsaker.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 545/2002 (2), särskilt artikel
35.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 (3),
ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1176/
2002 (4), fastställs tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för frukt och grönsaker.
I enlighet med artikel 35.1 i rådets förordning (EG) nr
2200/96, är det möjligt att med exportbidrag täcka skillnaden mellan priserna inom internationell handel på de
produkter som anges i den artikeln och priserna på dessa
produkter inom gemenskapen i den utsträckning som är
nödvändig för att möjliggöra ekonomiskt väsentlig
export.
I enlighet med artikel 35.4 i förordning (EG) nr 2200/96
skall bidragen fastställas i förhållande till hur utvecklingen väntas bli för priserna på frukt och grönsaker på
den gemensamma marknaden och för de disponibla
medlen, å ena sidan, och för de priser som tillämpas
inom internationell handel, å andra sidan. Hänsyn bör
också tas till de kostnader som anges i artikel 35.4 b i
samma förordning liksom till den ekonomiska aspekten
av den planerade exporten.

(4)

I enlighet med artikel 35.1 i förordning (EG) nr 2200/96
skall bidragen fastställas med hänsyn till de begränsningar som följer av de avtal som slutits i enlighet med
artikel 300 i fördraget.

(5)

I enlighet med artikel 35.5 i förordning (EG) nr 2200/96
fastställs priserna på den gemensamma marknaden med
hänsyn till vilka priser som är mest förmånliga ur
export-hänseende. Priserna inom internationell handel
skall fastställas med hänsyn till de prisnoteringar och
priser som avses i andra stycket i artikel 35.5 i samma
förordning.

(6)

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

Situationen inom den internationella handeln eller
särskilda krav från vissa marknader kan göra det
nödvändigt att differentiera bidraget för en viss produkt
beroende på dess destination.
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

297, 21.11.1996, s. 1.
84, 28.3.2002, s. 1.
268, 9.10.2001, s. 8.
170, 29.6.2002, s. 69.

(5)
(6)
(7)
(8)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

366, 24.12.1987, s. 1.
153, 13.6.2002, s. 8.
152, 24.6.2000, s. 1.
308, 27.11.2001, s. 19.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

L 335/9

3. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i
artikel 5.6 i förordning (EG) nr 1961/2001 skall giltighetstiden
för A1-licenser vara tre månader.

1.
Exportbidragen för nötter fastställs i bilagan till denna
förordning..
2.
De licenser som utfärdats med avseende på livsmedelsbistånd och som omfattas av artikel 16 i förordning (EEG) nr
1291/2000 skall inte hänföras till de bidragsberättigande kvantiteter som avses i bilagan.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 8 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 december 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 11 december 2002 om fastställande av exportbidrag för nötter
System
Ansökningsperiod för licenserna
Produktkod

A1
8.1.2003–23.6.2003

Destination

Bidragsbelopp
(EUR/t nettovikt)

Föreskrivna kvantiteter
(t)

0802 12 90 9000

F00

45

1 752

0802 21 00 9000

F00

53

62

0802 22 00 9000

F00

103

2 764

0802 31 00 9000

F00

66

37

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT
L 366, 24.12.1987, s. 1), i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273,
16.10.2001, s. 6).
De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:
F00: Alla andra destinationer än Estland.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2201/2002
av den 11 december 2002
om fastställande av exportbidrag för frukt och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 545/2002 (2), särskilt artikel
35.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

I kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 (3),
ändrad genom förordning (EG) nr 1176/2002 (4),
fastställs tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för
frukt och grönsaker.
I enlighet med artikel 35.1 i rådets förordning (EG) nr
2200/96, är det möjligt att med exportbidrag täcka skillnaden mellan priserna inom internationell handel på de
produkter som anges i den artikeln och priserna på dessa
produkter inom gemenskapen i den utsträckning som är
nödvändig för att möjliggöra ekonomiskt väsentlig
export. Exportbidragen bör fastställas med hänsyn till de
begränsningar som följer av avtal som ingåtts i enlighet
med artikel 300 i fördraget.
Exportbidragen bör särskilt fastställas i förhållande till
situationen och den förväntade utvecklingen för priserna
på frukt och grönsaker och de disponibla mängderna på
den gemensamma marknaden, å ena sidan, och för de
priser som tillämpas inom internationell handel, å andra
sidan.
Situationen inom den internationella handeln eller
särskilda krav från vissa marknader kan göra det
nödvändigt att differentiera bidraget för en viss produkt
beroende på dess destination.

(5)

Tomater, apelsiner, citroner och äpplen av de gemensamma handelsklasserna Extra, I och II får för närvarande exporteras i ekonomiskt väsentliga kvantiteter.

(6)

För att de tillgängliga resurserna skall kunna användas
på effektivast möjliga sätt, samtidigt som man undviker
att diskriminera de berörda aktörerna, bör det ses till att

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

297, 21.11.1996, s. 1.
84, 28.3.2002, s. 1.
268, 9.10.2001, s. 8.
170, 29.6.2002, s. 69.

de handelsflöden som härrör från bidragssystemet inte
störs. Av dessa skäl och på grund av att exporten av
frukt och grönsaker är säsongsbunden bör kvoter
fastställas för varje produkt.
(7)

Med hänsyn till gemenskapens exportstruktur bör den
lämpligaste metoden för exportbidragen för vissa
produkter och vissa destinationer väljas.

(8)

De kvantiteter som fastställts för de olika produkterna
bör fördelas efter de olika systemen för beviljande av
bidrag med hänsyn särskilt till deras grad av hållbarhet.

(9)

Den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter
som infördes genom kommissionens förordning (EEG)
nr 3846/87 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1007/2002 (6), bör tillämpas på de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen.

(10)

I kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (7),
ändrad genom förordning (EG) nr 2299/2001 (8),
fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för
systemet med import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter.

(11)

Förvaltningskommittén för färska frukter och grönsaker
har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har
bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. I bilagan till denna förordning fastställs exportbidragen
för frukt och grönsaker.
2. De licenser som utfärdats med avseende på livsmedelsbistånd och som omfattas av artikel 16 i förordning (EEG) nr
1291/2000 skall inte hänföras till de bidragsberättigande kvantiteter som avses i bilagan.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 8 januari 2003.
(5)
(6)
(7)
(8)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

366, 24.12.1987, s. 1.
76, 19.3.2002, s. 11.
152, 24.6.2000, s. 1.
308, 27.11.2001, s. 19.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 december 2002.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

12.12.2002
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 11 december 2002 om fastställande av exportbidrag för frukt och
grönsaker
System

Produktkod

Destination

A1
Ansökningsperiod för licenserna
8.1.–8.3.2003
Bidragsbelopp
(EUR/t nettovikt)

Föreskrivna kvantiteter
(in t)

B
Ansökningsperiod för licenserna
15.1.–15.3.2003
Vägledande bidragsbelopp
(EUR/t nettovikt)

Föreskrivna kvantiteter
(t)

0702 00 00 9100

F08

20

20

3 815

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

F00

23

23

87 536

0805 50 10 9100

F00

22

22

24 487

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F04, F09

12

12

9 041

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess
ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273, 16.10.2001 s. 6).
De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:
F00 Alla andra destinationer än Estland.
F03 Alla andra destinationer än Schweiz och Estland.
F04 Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Nya Guinea, Laos, Kambodja, Vietnam, Japan, Uruguay,
Paraguay, Argentina, Mexiko och Costa Rica.
F08 Alla destinationer utom Slovakien, Lettland, Litauen, Bulgarien och Estland.
F09 Norge, Island, Grönland, Färöarna, Polen, Ungern, Rumänien, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Slovenien, f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien, Jugoslavien (Serbien-Montenegro), Malta, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan,
Moldova, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, destinationer som avses i artiklarna 36 i kommissionens förordning
(EG) nr 800/1999, länderna och territorierna i Afrika med undantag av Sydafrika, länderna på arabiska halvön (Saudiarabien, Bahrain,
Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten [Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al-Qaywayn, Ras a-Khayma, Fujayra], Kuwait, Yemen),
Syrien, Iran, Jordanien, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador, Colombia.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2202/2002
av den 11 december 2002
om ändring av importtullar inom spannmålssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96
av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom
spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
597/2002 (4), särskilt artikel 2.1 i denna, och

(2)

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att
om genomsnittet av de beräknade importtullarna under
den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton
från den fastställda tullen skall en justering som
motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det
är därför nödvändigt att justera de importtullar som
fastställts i förordning (EG) nr 2122/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 2122/2002 skall
ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

av följande skäl:
(1)

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i
kommissionens förordning (EG) nr 2122/2002 (5).

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 12 december 2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 december 2002.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
161, 29.6.1996, s. 125.
91, 6.4.2002, s. 9.
325, 30.11.2002, s. 5.
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BILAGA I
Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92

KN-nummer

1001 10 00

Produkt

Tull på import (2)
(EUR/t)

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet (1)

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde (3)

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1002 00 00

Råg

1,07

1003 00 10

Korn, för utsäde

1,07

1003 00 90

Korn av annat slag än för utsäde (4)

1,07

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

32,96

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (5)

32,96

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

1,07

(1) För durumvete som inte uppfyller den minimikvalitet för durumvete av medelhög kvalitet som avses i bilaga I i förordning (EG) nr 1249/96, skall den tullsats tillämpas
som fastställts för vanligt vete av låg kvalitet.
(2) För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av
tullarna med
— 3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,
— 2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Sverige, Finland eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.
(3) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 14 EUR/ton.
4
( ) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 8 EUR/ton.
(5) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/ton.
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BILAGA II
Faktorer för beräkning av tullar
(perioden 29 november 2002–10 december 2002)
1. Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Börsnotering

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)
Notering (EUR/t)
Tillägg för golfen (EUR/t)
Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

HRS2. 14 % HRW2. 11,5 %

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

SRW2

YC3

HAD2

medelhög
kvalitet (*)

US barley2

158,44

156,59

139,44

96,27

216,64 (**)

206,64 (**)

134,08 (**)

—

22,24

22,81

16,24

—

—

—

32,29

—

—

—

—

—

—

(*) Negativt bidrag (discount) på 10 EUR/t (artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1249/96).
(**) Fob Duluth.

2. Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 14,45 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 24,76 euro/ton.
3. Tillskott avseende artikel 4.2, tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 26 november 2002
om ingående av ett tilläggsprotokoll om regler för handeln med fisk och fiskeriprodukter till Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan
(2002/969/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2
första stycket första meningen i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Tilläggsprotokollet om regler för handeln med fisk och fiskeriprodukter till Europaavtalet om upprättandet av en associering
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å
ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan, godkänns
härmed på gemenskapens vägnar.
Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

(1)

(2)

(3)

Det är önskvärt att Europaavtalet om upprättandet av en
associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å
andra sidan (1), kompletteras genom ett tilläggsprotokoll
i vilket det fastställs förmånsvillkor för import till
gemenskapen av fisk och fiskeriprodukter med ursprung
i Republiken Bulgarien och för import till Republiken
Bulgarien av fiskeriprodukter med ursprung i gemenskapen.
Ett nytt protokoll om regler för handeln med fiskeriprodukter bör därför fogas till det nämnda Europaavtalet.
Protokollet bör godkännas.

(1) EGT L 358, 31.12.1994, s. 3.

Artikel 2
Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som skall ha
rätt att underteckna protokollet med bindande verkan för
gemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2002.
På rådets vägnar
B. BENDTSEN

Ordförande
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TILLÄGGSPROTOKOLL
om regler för handeln med fisk och fiskeriprodukter till Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Bulgarien, å andra sidan
EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,
å ena sidan, och
REPUBLIKEN BULGARIENS REGERING,
å andra sidan,
SOM BEAKTAR att Europaavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Bulgarien, å andra sidan, nedan kallat ”Europaavtalet”, undertecknades i
Bryssel den 8 mars 1993 och trädde i kraft den 1 februari 1995,
SOM BEAKTAR att tekniska förhandlingar i syfte att komma överens om ömsesidiga tullmedgivanden inom fiskerisektorn har ägt rum mellan gemenskapen och Republiken Bulgarien på grundval av artiklarna 21.5 och 24 i Europaavtalet
och framgångsrikt slutförts,
SOM BEAKTAR att gemenskapen och Republiken Bulgarien också har enats om ett administrativt enkelt förfarande att
så snart som möjligt stegvis genomföra de framförhandlade tullmedgivandena,
OCH HAR BESLUTAT att tillämpa de överenskomna tullmedgivandena med sikte på införande av fullständig frihandel
för alla fiskeriprodukter.
HAR ENATS OM FÖLJANDE BESTÄMMELSER.
HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE.

Artikel 1
Från och med den dag då detta protokoll träder i kraft skall
båda parterna tillämpa fullständig frihandel för alla produkter
som anges i bilaga I.
Från och med den dag då detta protokoll träder i kraft skall
gemenskapen och Republiken Bulgarien sänka tullarna på all
annan fisk och alla andra fiskeriprodukter enligt definitionen i
artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 och i bilaga II
till detta protokoll med 30 % av värdet.
Ett år efter detta protokolls ikraftträdande skall båda parter
tillämpa en ytterligare nedsättning av tullarna med 30 % av
värdet i förhållande till nivån vid tidpunkten för detta protokolls ikraftträdande.
Två år efter dagen för detta protokolls ikraftträdande eller tidigare, om parterna enas om det, skall fullständig frihandel
tillämpas för all fisk och alla fiskeriprodukter.

Artikel 2
Beräkningen av de nedsättningar som anges i artikel 1 skall
göras enligt sedvanliga matematiska principer med beaktande
av följande:
a) Alla tal med en decimal på 50 eller därunder skall avrundas
nedåt till närmaste hela tal.
b) Alla tal med en decimal på över 50 skall avrundas uppåt till
närmaste hela tal.
c) Alla tullar som är lägre än 2 % skall automatiskt fastställas
till 0 %.
Artikel 3
Detta protokoll träder i kraft den första dagen i månaden efter
den dag då parterna till varandra har anmält att de interna
förfarandena har slutförts.
Artikel 4
Detta protokoll får ändras genom beslut av associeringsrådet.
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Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre del dos mil dos.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεµβρίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizendtwee.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
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BILAGA I
Förteckning över de produkter som avses i artikel 1.1 i protokollet för vilka fullständig frihandel skall tillämpas
från och med den dag då detta protokoll träder i kraft
KN-nummer

Varuslag

0301 93

– – Karp, levande

0302 69 11

– – – – Karp, färsk eller kyld

0303 21

– – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster), med undantag av lever, rom
och mjölke, fryst:

0303 50 00

– Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), med undantag av lever, rom och mjölke,
fryst

0303 71

– – Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), samt sardineller (Sardinella spp.) och skarpsill
(Sprattus sprattus), frysta:

0303 74

– – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), fryst:

0303 79

– – Annan fryst fisk

0304 10 19

– – – – Fiskfiléer av annan sötvattenfisk, färska eller kylda

ex 0304 10 38

– – – – Fiskfiléer av sill, strömming och makrill, färska eller kylda

ex 0304 10 91

– – – Annat fiskkött, färskt eller kylt, av sötvattenfisk annan än öring

0304 20

– Frysta filéer

0304 90

– Annat fiskkött, fryst

0305 30

– Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake, men inte rökta

0305 41 00

– – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo
salar) och donaulax (Hucho hucho), rökt

0305 49

– – Annan rökt fisk, inbegripet filéer

0305 69

– – Annan saltad, men inte torkad eller rökt fisk och annan fisk i saltlake

0306 13 30

– – Räkor av släktet Crangon, frysta

0306 23 31

– – – – Räkor av släktet Crangon, färska, kylda, ångkokta eller kokta i vatten

0306 23 39

– – – – Andra

0307 31 10

– – – Blåmusslor (Mytilus spp.), levande, färska eller kylda

0307 39 10

– – – Blåmusslor (Mytilus spp.), andra än levande, färska eller kylda

0307 49

– – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp. samt Ommastrephes spp.,
Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), annan än levande, färsk eller kyld

0307 99 13

– – – – Venusmusslor och andra arter av familjen Veneridae, frysta

1604 12

– – Sill och strömming, beredd eller konserverad:

1604 14

– – Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis samt Sarda
spp.), beredd eller konserverad

1604 19 10

– – – Laxfisk, med undantag av lax, beredd eller konserverad

1604 19 91

– – – – Filéer, råa, endast panerade, även förstekta i olja, djupfrysta

1604 19 92

– – – – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), beredd eller konserverad

1604 19 93

– – – – – Gråsej (Pollachius virens), beredd eller konserverad

1604 19 94

– – – – – Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.), beredd eller konserverad

1604 20

– Annan beredd eller konserverad fisk

1604 30

– Kaviar och kaviarersättning

1605 20

– Räkor, beredda eller konserverade

1605 90

– Blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade
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BILAGA II (1)
Förteckning över de produkter som avses i artikel 1 i protokollet, för vilka tullarna skall avskaffas under en
övergångsperiod på två år
KN-nummer

Varuslag

Levande fisk:
0301 10

– Akvariefisk:

0301 10 10

– – Sötvattenfisk

0301 10 90

– – Saltvattenfisk
– Annan levande fisk:

0301 91

– – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster):

0301 91 10

– – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster

0301 91 90

– – – Annan

0301 92 00

– – Ål (Anguilla spp.)

0301 99

– – Annan:
– – – Sötvattenfisk:

0301 99 11

– – – – Stillhavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax
(Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

0301 99 19

– – – – Annan

0301 99 90

– – – Saltvattenfisk
Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304:
– Laxfisk (Salmonidae), med undantag av lever, rom och mjölke:

0302 11

– – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster):

0302 11 10

– – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster

0302 11 90

– – – Annan

0302 12 00

– – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo
salar) och donaulax (Hucho hucho)

0302 19 00

– – Annan
– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), med
undantag av lever, rom och mjölke:

0302 21

– – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

0302 21 10

– – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

0302 21 30

– – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

0302 21 90

– – – Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis)

0302 22 00

– – Rödspätta (Pleuronectes platessa)

0302 23 00

– – Tunga (Solea spp.)

0302 29

– – Annan:

0302 29 10

– – – Glasvar (Lepidorhombus spp.)

0302 29 90

– – – Annan
– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), med undantag av lever,
rom och mjölke:

0302 31

– – Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga):

0302 31 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

0302 31 90

– – – Annan

0302 32

– – Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares):

0302 32 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

0302 32 90

– – – Annan

(1) Ex kommissionens förordning (EG) nr 2263/2000 (EGT L 264 de 18.10.2000, p. 1).
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KN-nummer

Varuslag

0302 33

– – Bonit:

0302 33 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

0302 33 90

– – – Annan

0302 39

– – Annan:
– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

0302 39 11
0302 39 19

– – – – Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)
– – – – Annan
– – – Annan:

0302 39 91

– – – – Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

0302 39 99

– – – – Annan

0302 40 00

– Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), med undantag av lever, rom och mjölke

0302 50

– Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), med undantag av lever, rom och mjölke:

0302 50 10

– – Av arten Gadus morhua

0302 50 90

– – Annan
– Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke:

0302 61

– – Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), samt sardineller (Sardinella spp.) och skarpsill
(Sprattus sprattus):

0302 61 10

– – – Sardiner av arten Sardina pilchardus

0302 61 30

– – – Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.)

0302 61 80

– – – Skarpsill (Sprattus sprattus)

0302 62 00

– – Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

– – Gråsej (Pollachius virens)

0302 64 00

– – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0302 65

– – Haj:

0302 65 20

– – – Pigghaj (Squalus acanthias)

0302 65 50

– – – Rödhaj (Scyliorhinus spp.)

0302 65 90

– – – Annan

0302 66 00

– – Ål (Anguilla spp.)

ex 0302 69

– – Andra slag:
– – – Sötvattenfisk:

0302 69 19

– – – – Annan
– – – Saltvattenfisk:
– – – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis)
nämnd i nr 0302 33:

0302 69 21
0302 69 25

– – – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604
– – – – – Annan
– – – – Kungsfisk (Sebastes spp.):

0302 69 31

– – – – – Av arten Sebastes marinus

0302 69 33

– – – – – Annan

0302 69 35

– – – – Fisk av arten Boreogadus saida

0302 69 41

– – – – Vitling (Merlangius merlangus)

0302 69 45

– – – – Långa (Molva spp.)

0302 69 51

– – – – Alaska pollock (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk (Pollachius pollachius)

0302 69 55

– – – – Ansjovis (Engraulis spp.)

0302 69 61

– – – – Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.)
– – – – Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.):
– – – – – Kummel av släktet Merluccius:

0302 69 66

– – – – – – Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel (djuphavs-kapkummel) Merluccius
paradoxus)

0302 69 67

– – – – – – Sydkummel (Merluccius australis)

0302 69 68

– – – – – – Annan
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KN-nummer

Varuslag

0302 69 69

– – – – – Kummel av släktet Urophycis

0302 69 75

– – – – Havsbraxen (Brama spp.)

0302 69 81

– – – – Marulk (Lophius spp.)

0302 69 85

– – – – Blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou)

0302 69 86

– – – – Sydlig blåvitling (Micromesistius australis)

0302 69 87

– – – – Svärdfisk (Xiphias gladius)

0302 69 91

– – – – Taggmakrill (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

0302 69 92

– – – – Skärlånga (Genypterus blacodes)

0302 69 94

– – – – Havsaborre (Dicentrarchus labrax)

0302 69 95

– – – – Guldbraxen (Sparus aurata)

0302 69 98

– – – – Annan fisk

0302 70 00

– Lever, rom och mjölke
Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304:

0303 10 00

– Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus) med undantag av lever,
rom och mjölke
– Annan laxfisk, med undantag av lever, rom och mjölke:

0303 22 00

– – Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

0303 29 00

– – Annan
– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae) med
undantag av lever, rom och mjölke:

0303 31

– Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

0303 31 10

– – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 31 30

– – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

0303 31 90

– – – Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis)

0303 32 00

– – Rödspätta (Pleuronectes platessa)

0303 33 00

– – Tunga (Solea spp.)

0303 39

– – Annan:

0303 39 10

– – – Skrubba (Platichthys flesus)

0303 39 20

– – – Glasvar (Lepidorhombus spp.)

0303 39 30

– – – Fisk av släktet Rhombosolea

0303 39 80

– – – Annan
– Tonfisk ( av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis), med undantag
av lever, rom och mjölke:

0303 41

– – Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga):
– – – För industriell framställning av produkter enligt 1604

0303 41 11

– – – – Hel

0303 41 13

– – – – Rensad, utan gälar

0303 41 19

– – – – Annan (t.ex. utan huvud)

0303 41 90

– – – Annan

0303 42

– – Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares):
– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604:
– – – – Hel:

0303 42 12

– – – – – Vägande mer än 10 kg per styck

0303 42 18

– – – – – Annan
– – – – Rensad, utan gälar:
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KN-nummer

Varuslag

0303 42 32

– – – – – Vägande mer än 10 kg per styck

0303 42 38

– – – – – Annan
– – – – Annan (t.ex. utan huvud)

0303 42 52

– – – – – Vägande mer än 10 kg per styck

0303 42 58

– – – – – Annan

0303 42 90

– – – Annan

0303 43

– – Bonit:
– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604

0303 43 11

– – – – Hel

0303 43 13

– – – – Rensad, utan gälar

0303 43 19

– – – – Annan (t.ex. utan huvud)

0303 43 90

– – – Annan

0303 49

– – Annan:
– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604
– – – – Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus):

0303 49 21

– – – – – Hel

0303 49 23

– – – – – Rensad, utan gälar

0303 49 29

– – – – – Annan (t.ex. utan huvud)
– – – – Annan:

0303 49 41

– – – – – Hel

0303 49 43

– – – – – Rensad, utan gälar

0303 49 49

– – – – – Annan (t.ex. utan huvud)

0303 49 90

– – – Annan

0303 60

– Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) med undantag av lever, rom och mjölke:

0303 60 11

– – Av arten Gadus morhua

0303 60 19

– – Av arten Gadus ogac

0303 60 90

– – Av arten Gadus macrocephalus
– Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke:

0303 72 00

– – Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

0303 73 00

– – Gråsej (Pollachius virens)

0303 75

– – Haj:

0303 75 20

– – – Pigghaj (Squalus acanthias)

0303 75 50

– – – Rödhaj (Scyliorhinus spp.)

0303 75 90

– – – Annan

0303 76 00

– – Ål (Anguilla spp.)

0303 77 00

– – Havsabborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

0303 78

– – Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.):
– – – Kummel av släktet Merluccius:

0303 78 11

– – – – Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavkapkummel (Merluccius paradoxus)

0303 78 12

– – – – Argentinsk kummel (Merluccius hubbsi)

0303 78 13

– – – – Sydkummel (Merluccius australis)

0303 78 19

– – – – Annan

0303 78 90

– – – Kummel av släktet Urophycis

0303 80

– Lever, rom och mjölke:

0303 80 10

– – Fiskrom och mjölke för framställning av deoxiribonukleinsyra eller protaminsulfat

0303 80 90

– – Annan
Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta:
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KN-nummer

ex 0304 10

Varuslag

– Färska eller kylda:
– – Filéer:
– – – Av sötvattenfisk:

0304 10 11

– – – – Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
och Oncorhynchus gilae)

0304 10 13

– – – – Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax
(Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)
– – – Annan

0304 10 31

– – – – Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisk av arten Boreogadus saida

0304 10 33

– – – – Av gråsej (Pollachius virens)

0304 10 35

– – – – Av kungsfisk (Sebastes spp.)

ex 0304 10 38

– – – – Annan
– – Annat fiskkött (även hackat eller malet):

ex 0304 10 91

– – – Av sötvattenfisk
– – – Annan:

0304 10 97
0304 10 98

– – – – Lappar av sill och strömming
– – – – Annat
Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som
livsmedel:

0305 10 00

– Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

0305 20 00

– Lever, rom och mjölke, torkade, rökta, saltade eller i saltlake

0305 42 00

– – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)
– Torkad fisk, även saltad, med inte rökt:

0305 51

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0305 51 10

– – – Torkad, inte saltad

0305 51 90

– – – Torkad och saltad

0305 59

– – Annan:
– – – Fisk av arten Boreogadus saida:

0305 59 11

– – – – Torkad, inte saltad

0305 59 19

– – – – Torkad och saltad

0305 59 30

– – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 59 50

– – – Ansjovis (Engraulis spp.)

0305 59 60

– – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) och stgillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis)

0305 59 70

– – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

0305 59 90

– – – Annan
– Saltad fisk, inte torkad eller rökt och fisk i saltlake:

0305 61 00

– – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 62 00

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 63 00

– – Ansjovis (Engraulis spp.)
Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; kräftdjur
med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och
pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel:
– Frysta:

0306 11

– – Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.):

0306 11 10

– – – Kräftstjärtar

0306 11 90

– – – Annan
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Varuslag

0306 12

– – Hummer (Homarus spp.):

0306 12 10

– – – Hel

0306 12 90

– – – Annan

ex 0306 13

– – Räkor:

0306 13 10

– – – Av familjen Pandalidae

0306 13 40

– – – Räkor av arten Parapenaeus longirostris

0306 13 50

– – – Räkor av släktet Penaeus

0306 13 80

– – – Andra

0306 14

– – Krabbor:

0306 14 10

– – – Krabbor av arten Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. och Callinectes sapidus

0306 14 30

– – – Krabbor av arten (Cancer pagurus)

0306 14 90

– – – Andra

0306 19

– – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel:

0306 19 10

– – – Sötvattenkräftor

0306 19 30

– – – Havskräftor (Nephrops norvegicus)

0306 19 90

– – – Andra
– Inte frysta:

0306 21 00

– – Languster (Palinurus spp., Panulirus spp., och Jasus spp.)

0306 22

– – Hummer (Homarus spp.):

0306 22 10

– – – Levande
– – – Annan

0306 22 91

– – – – Hel

0306 22 99

– – – – Annan

ex 0306 23

– – Räkor:

0306 23 10

– – – Av familjen Pandalidae

0306 23 90

– – – Andra

0306 24

– – Krabbor:

0306 24 10

– – – Krabbor av arten Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus och Chionoecetes spp.

0306 24 30

– – – Krabbor av arten Cancer pagurus

0306 24 90

– – – Andra

0306 29

– – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel:

0306 29 10

– – – Sötvattenkräftor

0306 29 30

– – – Havskräftor (Nephrops norvegicus)

0306 29 90

– – – Andra
Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; ryggradslösa
vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i
saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel:

0307 10

– Ostron:

0307 10 10

– – Levande platta ostron (av släktet Ostrea), inte vägande mer än 40 g styck, skalet inräknat

0307 10 90

– – Andra
– Kammusslor av släktena Pecten, Chlamys och Placopecten:

0307 21 00

– – Levande, färska eller kylda
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0307 29

– – Andra:

0307 29 10

– – – Pilgrimsmusslor (Pectem maximus), frysta

0307 29 90

– – – Andra
– Blåmusslor (Mytilus spp. och Perna spp.):

ex 0307 31
0307 31 90
ex 0307 39
0307 39 90

– – Levande, färska eller kylda:
– – – Perna spp.
– – Andra:
– – – Perna spp.
– Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma samt Sepiola spp. Ommastrephes spp., Loligo
spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.):

0307 41
0307 41 10

– – Levande, färsk eller kyld:
– – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och Sepiola spp.)
– – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. och, Sepioteuthis spp.):

0307 41 91
ex 0307 41 99

– – – – Ommastrephes sagittatus och Loligo spp.
– – – – Annan
– Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp.):

0307 51 00

– – Levande, färsk eller kyld

0307 59

– – Annan:

0307 59 10

– – – Fryst

0307 59 90

– – – Annan

0307 60 00

– Sniglar, andra än havssniglar
– Andra slag, inbegripet mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga
som livsmedel:

0307 91 00
ex 0307 99

– – Levande, färska eller kylda
– – Andra:
– – – Frysta:

0307 99 11

– – – – Illex spp.

0307 99 15

– – – – Manet (Rhopilema spp.)

0307 99 18

– – – – Andra ryggradslösa vattendjur

0307 99 90

– – – Andra
Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom:
– – Fisk, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen:

1604 11 00

– – Lax

1604 13

– – Sardiner samt sardineller och skarpsill:
– – – Sardiner:

1604 13 11

– – – – I olivolja

1604 13 19

– – – – Andra

1604 13 90

– – – Andra produkter

1604 15

– – Makrill:
– – – Av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus:

1604 15 11

– – – – Filéer

1604 15 19

– – – – Andra produkter

1604 15 90

– – – Av arten Scomber australasicus

1604 16 00

– – Ansjovis

ex 1604 19

– – Annan fisk:
– – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pelamis):

1604 19 31

– – – – Filéer, så kallade loins

L 335/27

L 335/28

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

KN-nummer

1604 19 39
1604 19 50

Varuslag

– – – – Andra
– – – Fisk av arten Orcynopsis unicolor
– – – – Andra produkter

1604 19 95
1604 19 98

– – – – – Alaska pollock (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk (Pollachius pollachius)
– – – – – Annan
Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur beredda eller konserverade:

1605 10 00

– Krabbor

1605 30

– Hummer:

1605 30 10

– – Hummerkött, kokat, avsett för beredningsindustrin för tillverkning av hummersmör eller av
pastor, patéer, soppor eller såser

1605 30 90

– – Annan

1605 40 00

– Andra kräftdjur

ex 1902 20
1902 20 10

– Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda:
– – Innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
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