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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 127/2003
av den 24 januari 2003
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 25 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2003.
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 24 januari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(euro/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land ( )

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052
204
212
999

100,3
56,5
102,0
86,3

0707 00 05

052
628
999

123,1
151,4
137,3

0709 10 00

220
999

137,7
137,7

0709 90 70

052
204
999

127,1
164,3
145,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

44,3
53,6
45,1
43,7
80,1
53,4

0805 20 10

204
999

70,3
70,3

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

052
204
220
464
600
624
999

44,4
57,0
89,2
138,3
78,5
81,0
81,4

0805 50 10

052
600
999

59,8
72,9
66,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
720
999

131,9
43,3
93,1
104,6
114,5
97,5

0808 20 50

388
400
720
999

104,5
111,2
50,1
88,6

1

(1) Landsbeteckningar 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 128/2003
av den 24 januari 2003
om att öppna tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz och Liechtenstein
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2
juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex
för gemenskapen (5), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1602/2000 (6), införs bestämmelser om förvaltningen av tullkvoter. Det bör föreskrivas att de tullkvoter
som öppnas genom denna förordning skall förvaltas i
enlighet med dessa bestämmelser.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
övergripande frågor rörande handel med bearbetade
jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6
december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som
framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (2), särskilt artikel
7.2 i denna,

med beaktande av rådets beslut 2000/239/EG av den 13 mars
2000 om ingående av ett avtal i form av skriftväxling mellan
Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å den andra, angående protokoll 2 till avtalet mellan
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet (3), särskilt artikel 2 i detta, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
av följande skäl:

(1)

De årliga kvoter för vissa bearbetade jordbruksprodukter
som föreskrivs i avtalet i form av skriftväxling mellan
Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska
edsförbundet, å den andra, angående protokoll 2 till
avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Schweiziska edsförbundet, nedan kallat ”avtalet”, skall
öppnas för 2003.

De gemenskapstullkvoter för import av bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Schweiz och Liechtenstein som
förtecknas i bilagan skall öppnas för tullfrihet från och med
den 1 januari till och med den 31 december 2003.
För import av de varor som förtecknas i tabell 2 i bilagan och
som överskrider den tullfria kvoten utgår en tullsats av 9,1 %.

Artikel 2
(2)

(3)

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

Den årliga kvoten för varor som omfattas av de KNnummer 2202 10 00 och ex 2202 90 10 som anges i
avtalet har uttömts. I enlighet med avtalet måste den
därför ökas med 10 % för 2003.

Den förmånsbehandling som föreskrivs i frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Schweiz av den 22 juli 1972 har genom ett tilläggsavtal
som slöts genom rådets förordning (EEG) nr 2840/72 (4)
utsträckts till Furstendömet Liechtenstein. De åtgärder
som avses i denna förordning skall därför också
tillämpas på varor med ursprung i Liechtenstein.
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

318, 20.12.1993, s. 18.
298, 25.11.2000, s. 5.
76, 25.3.2000, s. 11.
300, 31.12.1972, s. 188.

Kommissionen skall förvalta de gemenskapstullkvoter som
avses i artikel 1 i enlighet med artikel 308a–c i förordning
(EEG) nr 2454/93.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft tredje dagen efter dess i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2003.
(5) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.
(6) EGT L 188, 26.7.2000, s. 1.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2003.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

BILAGA
Tabell 1
Kvantiteter för
2003
(ton)

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

09.0911

1302 20 10

Pektinämnen, pektinater och pektater, torra

09.0912

2101 11 11

09.0913
09.0914

Tillämplig
tullsats

660

Tullfri

Extrakter, essenser och koncentrat med en torrsubstans på basis av kaffe av minst 95 viktprocent

2 040

Tullfri

2101 20 20

Extrakter, essenser och koncentrat av te eller mate

144

Tullfri

2106 90 92

Livsmedelsberedningar/andra ej innehållande
mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker eller
stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller
isoglukos, 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse

1 020

Tullfri

Volym
(liter)

Tillämplig
tullsats inom
kvoten

Tillämplig
tullsats
utanför
kvoten

99 825 000

Tullfri

9,1 %

Tabell 2

Löpnummer

09.0916

KN-nummer

2202 10 00

ex 2202 90 10
(TARICnummer 10)

Varuslag

Vatten, inbegripet mineralvatten och
kolsyrat vatten, med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel eller av
aromämne
Andra alkoholfria drycker innehållande
socker
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 129/2003
av den 24 januari 2003
om närmare bestämmelser för fastställande av maskstorlek och garntjocklek på nätredskap
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30
mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska
åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (1),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 973/2001 (2), särskilt
artikel 48 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Förordning (EEG) nr 2108/84 av den 23 juli 1984 om
närmare bestämmelser för fastställande av maskstorlek
för nätredskap (3), ändrad genom förordning (EG) nr
2550/97 (4), har genomgått omfattande förändringar och
eftersom nya ändringar behöver göras, bör den för klarhetens och enkelhetens skull ersättas med den här
förordningen.
För att säkerställa att de tekniska åtgärderna för bevarande av fiskeresurserna följs är det nödvändigt att ange
närmare bestämmelser för fastställande av maskstorlek
och garntjocklek på nätredskap.
För genomförande av kontroller är det nödvändigt att
ange vilken typ av mätverktyg som används, hur den
skall användas, hur de maskor som skall mätas väljs ut,
vilken metod som används för att mäta varje maska, hur
nätredskapets maskstorlek skall beräknas, vilket förfarande som används för urval av garn för bedömning av
garntjocklek samt att beskriva kontrollförfarandets olika
moment.

(4)

Det bör fastställas vilka villkor som skall gälla för att
man i ett kontrollförfarande skall kunna slå fast att
nätredskapets garntjocklek överskrider den högsta
tillåtna tjockleken.

(5)

I fall då befälhavaren på ett fartyg ifrågasätter mätresultatet vid en inspektion bör det finnas bestämmelser för
en ytterligare och slutlig mätning.

(6)

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

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske
och vattenbruk.
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

125, 27.4.1998, s. 1.
137, 19.5.2001, s. 1.
194, 24.7.1984, s. 22.
349, 19.12.1997, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1
Definitioner
I denna förordning avses med
a) aktiva redskap: trålar, snurrevadar och liknande släpredskap.
b) passiva redskap: fasta garn, insnärjningsnät, grimgarn som
kan bestå av ett eller flera separata garn med linor upptill
och nedtill samt med sammanbindande linor, och eventuellt
med förankrings-, flyt- och navigationsredskap.

KAPITEL II
MASKSTORLEK PÅ AKTIVA REDSKAP

Artikel 2
Mätverktyg för bestämning av maskstorlek
1. Mätstickor som används för att bestämma maskstorlek
skall vara 2 mm tjocka, plana och gjorda av ett hållbart och
formbeständigt material. De skall ha antingen en serie parallellsidiga sektioner som förbinds genom mellanliggande sektioner
som smalnar av i förhållandet 1:8 på varje sida eller enbart
sidor som smalnar av enligt samma förhållande. De skall vara
försedda med ett hål i den smalaste änden.
2. Mätverktygen skall vara märkta ”EG-mätverktyg”. På
mätverktygets översida skall bredden i millimeter vara angiven
både på parallellsidiga sektioner, om sådana finns, och på
avsmalnande sektioner. I det senare fallet skall bredden vara
angiven i millimeter och med jämna mellanrum. En förlaga till
mätverktygen finns i bilaga I.

Artikel 3
Mätverktygets användning i diagonalmaskor
1. Vid mätning av diagonalmaskor skall nätredskapet hållas
utsträckt i maskornas diagonalriktning enligt bilden i bilaga II.
2. Den i artikel 2 beskrivna mätverktygets smalaste ände
skall föras in i maskans öppning vinkelrätt mot nätets plan.
3. Mätverktyget skall föras in i maskans öppning antingen
manuellt eller med hjälp av en vikt eller dynamometer tills den
stoppas av maskans motstånd vid de avsmalnande sidorna.
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Artikel 4
Mätverktygets användning i kvadratmaskor
1.
När det gäller nätstycken med kvadratmaskor skall nätredskapet sträckas först i maskornas ena diagonala riktning och
sedan i den andra diagonala riktningen enligt bilaga II.
2.
Det förfarande som fastställs i artikel 3.2 och 3.3 skall tillämpas vid mätning av kvadratmaskornas båda diagonala riktningar.

25.1.2003

Maskstorleken skall sedan bestämmas enligt artikel 7.
2. Om beräkningen av maskstorleken visar att denna inte
stämmer överens med gällande regler skall ytterligare två serier
om 20 maskor, utvalda i enlighet med artikel 5, mätas.
Maskstorleken skall sedan beräknas ytterligare en gång i
enlighet med artikel 7, på grundval av samtliga de 60 maskor
som nu mätts. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9
skall den på detta sätt beräknade maskstorleken vara nätredskapets maskstorlek.

Artikel 5

Artikel 9

Urval av maskor
Mätning vid tvister
1.
De maskor som skall mätas skall utgöra en rad av 20 på
varandra följande maskor i nätets längdriktning.
2.
Maskor på ett avstånd av mindre än 50 cm från linor,
lister eller bottenstropp, med undantag av nätstycken med
kvadratmaskor, skall inte mätas. Avståndet skall mätas
vinkelrätt mot linorna, listerna eller bottenstroppen med nätet
sträckt i mätningens riktning. Maskor som lagats eller rivits
sönder eller i vilka tillbehör till nätet är fastsatta skall inte heller
mätas.
3.
Trots vad som sägs i punkt 1 behöver de maskor som
skall mätas inte följa på varandra om detta hindras genom
tillämpningen av punkt 2.
Artikel 6
Mätning av varje maska
1.
Näten skall mätas endast när de är våta och inte
nedfrysta.
2.
Storleken på diagonalmaskan skall anses vara den bredd
som mätverktyget har på det ställe där den inte går att föra in
längre när mätverktyget används enligt artikel 3.
3.
Storleken på varje kvadratmaska skall anses vara den
bredd som mätverktyget har på det ställe där den inte går att
föra in längre när båda diagonalerna mäts enligt artikel 4.
Om mätningen av diagonalerna i en enskild maska ger olika
resultat skall storleken på den största diagonalen användas vid
beräkning av maskstorlek på ett nätstycke med kvadratmaskor.
Artikel 7

1. Om befälhavaren på fartyget inte godtar den maskstorlek
som fastställts i enlighet med artikel 8 får denna mätning inte
ligga till grund för fastställandet av maskstorleken, utan nätredskapet skall mätas på nytt.
2. En vikt eller en dynamometer fäst vid mätinstrumentet
skall användas vid den nya mätningen.
Inspektören skall efter eget gottfinnande välja mellan vikten
och dynamometern.
Vikten skall fästas med en krok i hålet vid mätverktygets
smalaste ände. Dynamometern kan fästas antingen i hålet vid
mätverktygets smalaste ände eller vid dess bredaste del.
Viktens eller dynamometerns precision skall intygas av den
behöriga nationella myndigheten.
3. När den maskstorlek som fastställts enligt artikel 8 är
högst 35 mm skall en kraft av 19,61 newton användas på
nätet (vilket motsvarar en massa på 2 kg); på övriga nät skall
en kraft av 49,03 newton användas (vilket motsvarar en massa
på 5 kg).
4. När en vikt eller dynamometer används skall en enda
serie om 20 maskor mätas för fastställande av maskstorleken i
enlighet med artikel 7.
5.

Resultatet av denna mätning skall vara definitivt.

KAPITEL III
MASKSTORLEK PÅ PASSIVA REDSKAP

Fastställande av nätredskapets maskstorlek
Nätredskapets maskstorlek skall anses vara det aritmetiska
medelvärdet, uttryckt i millimeter, av samtliga maskor som
valts ut och mätts i enlighet med artiklarna 5 och 6;
medelvärdet skall avrundas till närmaste millimetertal.
Artikel 8
Inspektionsförfarande
1.
Inspektören skall mäta en serie om 20 maskor, utvalda i
enlighet med artikel 5, genom att föra in mätverktyget manuellt
utan att använda någon vikt eller dynamometer.

Artikel 10
Mätverktyg för bestämning av maskstorlek
1. Mätverktyget skall vara gjort av ett hållbart och formbeständigt material. En förlaga till mätverktyget finns i bilaga III.
2. När mätverktyget för maskor dras ut skall det kunna mäta
maskstorlekar på upp till 300 mm. Skalan skall graderas med
intervaller på 1, 5 och 10 millimeter.
3. Mätverktyg för maskor som uppfyller kraven i punkterna
1 och 2 skall märkas ”EG-mätverktyg”.
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4.
Mätverktygets käftar som mäter maskans öppning skall
vara minst en millimeter, men högst 3 millimeter tjocka och ha
rundade kanter.

KAPITEL IV
GARNTJOCKLEK

5.
Vid mätning av en utsträckt maska får endast handkraft
användas.

Artikel 16

Artikel 11

Mätverktyg för fastställande av garntjocklek

Urval av maskor

1. Mätverktyg som används för att fastställa garntjocklek
skall vara gjorda av hållbart, korrosionsbeständigt material. En
förlaga till mätverktyget finns i bilaga IV.

1.
Inspektören skall välja tjugo maskor från nätredskapet.
För grimgarn skall maskorna väljas från den del av nätredskapet
som har de minsta maskorna.
2.

L 22/7

Urvalet skall under inga omständigheter omfatta följande:

a) Maskor upptill eller nedtill på en nätkant som är fäst vid en
tågända eller stödram eller andra tillbehör.
b) Maskor som befinner sig inom två maskor från tillsnörningar och linor.

2. När verktygets käftar är stängda skall varje cirkulärt hål
ha diametern i millimeter angiven på en av käftarna i närheten
av hålet. Käftarna är stängda när ytorna på käftarnas båda inre
sidor berör varandra och är parallella.
3. Mätverktyg för maskor som uppfyller kraven i punkterna
1 och 2 skall märkas ”EG-mätverktyg”.

c) Trasiga eller reparerade maskor.
Artikel 17
Artikel 12
Mätning av varje maska
1.

Nätredskapen skall mätas när de inte är nedfrysta.

2.
Inspektören skall mäta öppningen på varje maska genom
att föra in mätverktyget i en maska i den längsta riktningen
och maskan skall sträckas ut manuellt till dess maskans sidor är
sträckta och spända.

Urval av garn som skall bedömas
1. Inspektören skall välja ut de maskor som skall mätas från
en del av nätet som har den maximalt tillåtna garntjockleken.
2. Garn i en maska som är trasig eller har lagats skall inte
väljas ut.
3. Om en utvald maska är trasig eller visar sig ha blivit lagad
får inspektören välja andra maskor var som helst i nätet.

Artikel 13
Fastställande av nätredskapets maskstorlek

Artikel 18

Maskstorleken skall anses vara det aritmetiska medelvärdet,
avrundat till närmaste millimetertal, av summan av resultaten
av mätningen av var och en av de utvalda och mätta maskorna.

Bedömning av garntjockleken
1.

Garnen skall bedömas när de inte är nedfrysta.

Artikel 14

2. Garntjocklek i nätredskap med diagonalmaskor skall
bedömas, i enlighet med bilaga II, på följande sätt:

Inspektionsförfarande

a) När det gäller nät med enkeltrådigt garn skall mätningen
göras på garnet i motstående sidor i en serie av tio maskor.

Inspektören skall mäta en serie på 20 maskor som valts ut i
enlighet med artikel 11. Maskstorleken skall sedan bestämmas
enligt artikel 13.
Artikel 15
Mätning vid tvister
Om befälhavaren inte godtar mätningsresultatet skall
inspektören på nytt välja ut och mäta 20 maskor i en annan
del av nätet i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 11–14.
Maskstorleken skall sedan beräknas ytterligare en gång i
enlighet med artikel 13, på grundval av de 40 maskor som nu
mätts. Resultatet av denna mätning skall vara slutgiltigt.

b) När det gäller nät med dubbeltrådigt garn skall mätningen
göras på båda garntrådarna i motstående sidor i en serie av
fem maskor.
3. Garntjocklek i nätredskap med kvadratmaskor skall
bedömas, i enlighet med bilaga II, på följande sätt:
a) När det gäller nät med enkeltrådigt garn skall mätningen
göras på garnet på en sida i en serie av tjugo maskor, och
samma sida skall väljas för samtliga utvalda maskor.
b) När det gäller nät med dubbeltrådigt garn skall mätningen
göras på garntrådarna på en sida i en serie av tio maskor,
och samma sida skall väljas för samtliga utvalda maskor.
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Artikel 19
Inspektionsförfarande för fastställande av garntjocklek
1.
Ett mätverktyg med ett cirkulärt hål vars diameter är lika
stor som den största tillåtna garntjockleken skall användas av
inspektören. Om garntjockleken hindrar stängning av mätverktygets käftar eller om garnet inte löper lätt genom hålet när
käftarna är stängda, skall garntjockleken bedömas som negativ
av inspektören (-).
2.
Vid mer än 5 negativa bedömningar (-) per 20 bedömda
maskor skall inspektören välja ut och bedöma ytterligare 20
nätmaskor i enlighet med artiklarna 17 och 18.
3.
Vid mer än 10 negativa bedömningar (-) per 40 bedömda
maskor skall garntjockleken anses överskrida den maximala
tjocklek som är tillåten för den delen av nätet.

25.1.2003

skall den garntjocklek som fastställs bedömas överskrida den
maximala garntjocklek som är tillåten för den delen av nätet.
Resultatet av detta fastställande skall vara definitivt.
KAPITEL V
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21
Upphävd förordning
Förordning (EEG) nr 2108/84 skall upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen skall tolkas som
hänvisningar till den här förordningen i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 20
Fastställande av garntjocklek vid tvister

Artikel 22

Om befälhavaren på ett fartyg ifrågasätter resultatet av den
bedömning som gjorts i enlighet med artikel 19 skall bedömningen inte beaktas då garntjockleken fastställs.

Ikraftträdande

För att fastställa garntjockleken skall inspektören på nytt välja
ut och mäta 20 olika maskor i samma del av nätet och vid fler
än 5 negativa bedömningar (-) av totalt 20 bedömda maskor

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Artiklarna 17–20 skall tillämpas från och med den 1 juli 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA V
Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 2108/84

Den här förordningen

Artikel 1.1

Artikel 2.1 utom sista delen av andra meningen

Artikel 1.2

Artikel 2.2 utom sista meningen

Artikel 2.1

Artikel 3.1 utom första delen av meningen

Artikel 2.2

Artikel 3.2

Artikel 2.3

Artikel 3.3

—

Artikel 4.1

—

Artikel 4.2

Artikel 3.1

Artikel 5.1

Artikel 3.2

Artikel 5.2 utom första delen av första meningen

Artikel 3.3

Artikel 5.3

Artikel 3.4

Artikel 6.1

Artikel 4

Artikel 6.2 utom första delen av första meningen i första
och andra stycket

—

Artikel 6.3

Artikel 5

Artikel 7 utom sista meningen

Artikel 6.1

Artikel 8.1

—

Artikel 8.2 utom första delen av första meningen

Artikel 6.2

Artikel 9.1 utom sista ordet i sista meningen

—

Artikel 9.2

—

Artikel 9.3

—

Artikel 9.4

Artikel 6 a

Artikel 1 b

—

Artikel 1 a

Artikel 6b.1

Artikel 10.1 utom sista meningen

Artikel 6b.2

Artikel 10.2

Artikel 6b.3

Artikel 10.3

Artikel 6b.4

Artikel 10.4

Artikel 6b.5

Artikel 10.5

Artikel 6c.1

Artikel 12.1 och artikel 11.1 utom andra delen i andra
meningen

Artikel 6c.2

Artikel 12.2

Artikel 6c.3

Artikel 13

Artikel 6c.4

Artikel 11.2 a, b och c utom första delen i första meningen

—

Artikel 14

Artikel 6d

Artikel 15 utom sista delen i första meningen

—

Artikel 16.1

—

Artikel 16.2

—

Artikel 16.3

—

Artikel 17.1

—

Artikel 17.2

—

Artikel 17.3

—

Artikel 18.1
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Förordning (EEG) nr 2108/84

Den här förordningen

—

Artikel 18.2 a och b

—

Artikel 18.3 a och b

—

Artikel 19.1

—

Artikel 19.2

—

Artikel 19.3

—

Artikel 20

—

Artikel 21

Artikel 7

Artikel 22 utom andra meningen

—

Bilaga I

—

Bilaga II

Bilaga

Bilaga III

—

Bilaga IV

—

Bilaga V

25.1.2003

25.1.2003

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 22/15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 130/2003
av den 24 januari 2003
om fastställande av stödet för regleringsåret 2003/2004 för tomater avsedda för bearbetning inom
ramen för rådets förordning (EG) nr 2201/96
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Den genomsnittliga kvantitet tomater som levererats till
bearbetning med stöd under de två regleringsåren 2001/
2002 och 2002/2003, och som anmälts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 23.2 a i förordning (EG) nr
449/2001 ligger under gemenskapströskeln. Eftersom
tröskeln inte överskridits skall stödet för regleringsår
2003/2004 bibehållas på den nivå som fatställs i artikel
4.2 i förordning (EG) nr 2201/96.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1),
senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 453/
2002 (2), särskilt artikel 6.1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 2.3 i kommissionens förordning (EG) nr 449/
2001 av den 2 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller
stödordningen för bearbetade produkter av frukt och
grönsaker (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1426/2002 (4), föreskrivs, bland annat för tomater, att
kommissionen skall offentliggöra de stödbelopp som
skall tillämpas efter kontroll av att trösklarna i bilaga III
till förordning (EG) nr 2201/96 inte har överskridits.
I artikel 5.3 c i förordning (EG) nr 2201/96 föreskrivs
att överskridandet av tröskeln för regleringsåret 2003/
2004 skall beräknas utifrån den genomsnittliga kvantitet
som levereras till bearbetning med stöd under de två
regleringsåren 2001/2002 och 2002/2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För regleringsåret 2003/2004 skall stödet för tomater i enlighet
med artikel 2 i förordning (EG) nr 2201/96 vara 34,50 euro/
ton.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

297, 21.11.1996, s. 29.
72, 14.3.2002, s. 9.
64, 6.3.2001, s. 16.
206, 3.8.2002, s. 4.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 131/2003
av den 24 januari 2003
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt B-ris till vissa tredje länder
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1898/2002
(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (2), särskilt artikel 13.3 i denna,
och

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
spannmål.

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1898/
2002 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.
På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1948/2002 (5), och i enlighet med det förfarande som
föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt B-ris avsett
för vissa tredje länder, skall på grundval av anbud som lämnats
in från och med den 20 till och med den 23 januari 2003
fastställas till 275,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1898/2002.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
287, 25.10.2002, s. 11.
61, 7.3.1975, s. 25.
299, 1.11.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 132/2003
av den 24 januari 2003
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1896/2002
(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (2), särskilt artikel 13.3 i denna,
och

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
spannmål.

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1896/
2002 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.
På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1948/2002 (5), och i enlighet med det förfarande som
föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris avsett
för vissa tredje länder, skall på grundval av anbud som lämnats
in från och med den 20 till och med den 23 januari 2003
fastställas till 156,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1896/2002.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
287, 25.10.2002, s. 5.
61, 7.3.1975, s. 25.
299, 1.11.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 133/2003
av den 24 januari 2003
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i
förordning (EG) nr 1897/2002
(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (2), särskilt artikel 13.3 i denna,
och

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
spannmål.

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1897/
2002 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.
På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1948/2002 (5) och i enlighet med det förfarande som
föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och
helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder, skall
på grundval av anbud som lämnats in från och med den 20 till
och med den 23 januari 2003, fastställas till 162,00 euro/t
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning
(EG) nr 1897/2002.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
287, 25.10.2002, s. 8.
61, 7.3.1975, s. 25.
299, 1.11.2002, s. 18.

25.1.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 134/2003
av den 24 januari 2003
om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A1
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 2001 om ändring av
tillämpningsföreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 2200/96
vad beträffar exportbidrag för frukt och grönsaker (1), ändrad
genom förordning (EG) nr 1176/2002 (2), särskilt artikel 2.3 i
denna, och
av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 2200/2002 (3)
fastställs de kvantiteter för vilka exportlicenser under
system A1, andra än de för vilka ansökning sker inom
ramen för livsmedelshjälpen, får utfärdas.

(2)

I artikel 2 i förordning (EG) nr 1961/2001 fastställs
under vilka omständigheter kommissionen får vidta
särskilda åtgärder för att undvika ett överskridande av de
kvantiteter för vilka A1-licenser får utfärdas.

(3)

obegränsat antal A1-licenser utfärdas till följd av de
ansökningar som lämnats in efter den 21 januari 2003
för hasselnötter med skal. Det är därför lämpligt att för
denna produkt fastställa en procentsats för utfärdande
gällande de kvantiteter för vilka ansökningar har lämnats
in den 21 januari 2003 och att avslå ansökningar om
A1-licenser som har lämnats in senare under samma
ansökningsperiod.

Enligt de uppgifter som i dag står till kommissionens
förfogande kommer dessa kvantiteter, minskade och
ökade med de kvantiteter som anges i artikel 2.3 i
förordning (EG) nr 1961/2001 att överskridas om ett

Exportlicenser under system A1 för hasselnötter med skal för
vilka ansökningar har lämnats in den 21 januari 2003 i
enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 2200/2002 skall
utfärdas i en utsträckning som motsvarar 58,1 % av de begärda
kvantiteterna.
Ansökningar om A1-licenser för dessa produkter som
inkommer efter den 21 januari 2003 och före den 24 juni
2003 skall avslås.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2003.
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 335, 12.12.2002, s. 8.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 135/2003
av den 24 januari 2003
om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juli 2002
om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG)
nr 2535/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 509/2002 (2),

Ansökningar som har lämnats in under januari 2003 med avseende på vissa produkter som anges i bilaga I till förordning
(EG) nr 2535/2001 avser för vissa produkter större kvantiteter
än de som är tillgängliga. Därför bör tilldelningskoefficienter
fastställas för de kvantiteter som ansökningarna gäller.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2535/
2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller
ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om
öppnande av tullkvoter (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2332/2002 (4), särskilt artikel 16.2 i denna, och

Vid tilldelningen av importlicenser för produkter enligt bilaga I
till förordning (EG) nr 2535/2001 och för vilka ansökan
lämnats in perioden 1 januari–30 juni 2003 skall de koefficienter tillämpas som anges i bilagan till den här förordningen.

av följande skäl:

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2003.

Artikel 2

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
79, 22.3.2002, s. 15.
341, 22.12.2001, s. 29.
349, 24.12.2002, s. 20.
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BILAGA
Tillgängliga kvantiteter för perioden 1 januari 2003–30 juni 2003

BILAGA I.A
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4590

1,0000

09.4599

0,0088

09.4591

1,0000

09.4592

—

09.4593

1,0000

09.4594

1,0000

09.4595

0,0087

09.4596

0,0156

BILAGA I.B
1. Produkter med ursprung i Polen
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4813

0,0089

09.4814

0,0089

09.4815

0,0092

2. Produkter med ursprung i Tjeckien
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4611

0,0091

09.4612

0,0091

09.4613

1,0000

3. Produkter med ursprung i Slovakien
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4611

0,0090

09.4612

0,0092

09.4613

1,0000

4. Produkter med ursprung i Ungern
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4775

0,0097

09.4776

—

09.4777

0,0100

09.4778

0,0120

09.4733

1,0000
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5. Produkter med ursprung i Rumänien
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4758

0,6233

6. Produkter med ursprung i Bulgarien
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4660

1,0000

7. Produkter med ursprung i Estland
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4578

0,0413

09.4546

0,0095

09.4579

—

09.4580

1,0000

09.4547

0,0088

09.4581

0,0105

09.4582

0,0127

8. Produkter med ursprung i Lettland
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4872

—

09.4873

1,0000

09.4874

—

09.4551

0,0096

09.4552

0,2857

9. Produkter med ursprung i Litauen
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4862

0,0390

09.4863

1,0000

09.4864

—

09.4865

1,0000

09.4866

0,0090

09.4557

0,0092

10. Produkter med ursprung i Slovenien
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4086

0,4347

09.4087

—

09.4088

0,0431

25.1.2003
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BILAGA I.C
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4026

—

09.4027

—

BILAGA I.D
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4101

1,0000

BILAGA I.E
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4151

—

BILAGA I.F
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4155

1,0000

09.4156

1,0000

BILAGA I.G
Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4159

—
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 136/2003
av den 24 januari 2003
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 tomater som
exporterats efter den 24 januari 2003. Detta bör gälla till
och med slutet på innevarande exportperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 2201/2002 (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 tomater
som har lämnats in i enlighet med artikel 1 i förordning (EG)
nr 2201/2002 och för vilka produkternas exportdeklaration
har godkänts efter den 24 januari 2003 och före den 15 mars
2003 skall avslås.

(2)

Enligt de uppgifter som i dag står till kommissionens
förfogande riskerar den vägledande kvantiteten för
tomater 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 25 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2003.
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.

25.1.2003

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

L 22/25

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 137/2003
av den 24 januari 2003
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
1900/2002 (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 63/2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 63/2003 skall ersättas
med bilagorna I och II till denna förordning.

av följande skäl:
(1)

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i
kommissionens förordning (EG) nr 63/2003 (5).

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2003.
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.
287, 25.10.2002, s. 15.
11, 16.1.2003, s. 19.
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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 (1)
(EUR/t)

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

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 (2)

0,00

1002 00 00

Råg

27,21

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

42,69

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (3)

42,69

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

27,21

(1) 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.
(2) Importören får en fast nedsättning med 14 euro per ton.
(3) 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 15 januari 2003–24 januari 2003)
1. Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

medelhög
kvalitet (*)

låg
kvalitet (**)

US barley 2

132,53

89,10

218,31 (***)

208,31 (***)

188,31 (***)

119,24 (***)

Tillägg för golfen (EUR/t)

36,27

14,82

—

—

—

—

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

—

—

—

—

—

—

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

Notering (EUR/t)

(*) Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1249/96).
(**) Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 3 i förordning (EG) nr 2378/2002).
(***) Fob Gulf.

2. Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 14,90 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 23,16 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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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/7/EG
av den 24 januari 2003
om ändring av villkoren för godkännande av kantaxantin i foder i enlighet med rådets direktiv 70/
524/EEG
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23
november 1970 om fodertillsatser (1), senast ändrat genom
förordning (EG) nr 1756/2002 (2), särskilt artikel 9r i detta, och
av följande skäl:
(1)

Enligt direktiv 70/524/EEG godkänns tillsatsämnet
kantaxantin på vissa villkor.

(2)

År 1997 drog Vetenskapliga kommittén för livsmedel
slutsatsen att det acceptabla dagliga intaget av kantaxantin kunde fastställas till 0,03 mg/kg kroppsvikt för
människor.

(3)

Mot bakgrund av Vetenskapliga kommitténs för livsmedel ändring av det acceptabla dagliga intaget har
Vetenskapliga kommittén för djurfoder på nytt granskat
kantaxantinhalterna i foder för laxfiskar, slaktkycklingar
och värphöns för att trygga konsumenternas säkerhet.
Vetenskapliga kommittén för djurfoder har fastställt att
konsumenternas säkerhet skulle kunna tryggas genom
att för kantaxantin fastställa högsta tillåtna halter på
25 mg/kg i foder för laxfiskar och slaktkycklingar samt
på 8 mg/kg i foder för värphöns.

(4)

De gällande godkännandena för kantaxantin behöver
ändras för att bättre skydda konsumenternas hälsa.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(1) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.
(2) EGT L 265, 3.10.2002, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Villkoren för godkännande av kantaxantin (E 161 g) i foder
skall ändras i enlighet med uppgifterna i bilagan till detta
direktiv.
Artikel 2
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den
1 september 2003. De skall genast underrätta kommissionen
om detta.
De skall börja tillämpa bestämmelserna från och med den 1
december 2003.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur
hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till
de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det
område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 24 januari 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel,
beskrivning

Djurart eller djurkategori

Maximiålder

Lägsta
halt

Högsta
halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet
gäller till och med

SV

mg/kg helfoder

Färgämnen och pigment
1. Karotenoider och xantofyller
E 161 g

Kantaxantin

C40H52O2

Fjäderfä utom värphöns

—

—

3.

Färgämnen som enligt gemenskapens
bestämmelser får användas för färgning
av livsmedel, utom patentblått V,
briljantgrön och kantaxantin

—

Det är tillåtet att blanda kantaxantin med
andra karotenoider och xantofyller på villkor
att den totala koncentrationen av blandningen
inte överstiger 80 mg/kg helfoder

Utan tidsbegränsning

8

Det är tillåtet att blanda kantaxantin med
andra karotenoider och xantofyller på villkor
att den totala koncentrationen av blandningen
inte överstiger 80 mg/kg helfoder

Utan tidsbegränsning

—

—

25

Får användas från och med sex månaders
ålder
Det är tillåtet att blanda kantaxantin med astaxantin på villkor att den totala koncentrationen av blandningen inte överstiger
100 mg/kg helfoder

Utan tidsbegränsning

Hundar, katter och akvariefiskar

—

—

—

—

Utan tidsbegränsning

Alla djurarter och djurkategorier utom hundar och
katter

—

—

—

Endast tillåtet i foder som tillverkats av
följande råvaror:
i) Livsmedelsavfall
ii) Andra basämnen utom spannmål och
maniokmjöl som denaturerats genom
dessa tillsatser eller som färgats under den
tekniska hanteringen för att de skall
kunna identifieras under tillverkningsprocessen

Utan tidsbegränsning

Hundar

—

—

—

—

Utan tidsbegränsning

Katter

—

—

—

—

Utan tidsbegränsning

L 22/29

Lax, forell
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Värphöns

25

Tillsats

Kemisk formel,
beskrivning

Djurart eller djurkategori

Maximiålder

Lägsta
halt

Högsta
halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet
gäller till och med

mg/kg helfoder

3.1 Kantaxantin som enligt gemenskapens
bestämmelser får användas för färgning
av livsmedel

—

—

—

Endast tillåtet i foder som tillverkats av
följande råvaror:
i) Livsmedelsavfall
ii) Andra basämnen utom spannmål och
maniokmjöl som denaturerats genom
dessa tillsatser eller som färgats under den
tekniska hanteringen för att de skall
kunna identifieras under tillverkningsprocessen

Utan tidsbegränsning

Hundar

—

—

—

—

Utan tidsbegränsning

Katter

—

—

—

—

Utan tidsbegränsning

Fjäderfä utom värphöns,
lax och forell

25

Endast tillåtet i foder som tillverkats av
följande råvaror:
i) Livsmedelsavfall
ii) Andra basämnen utom spannmål och
maniokmjöl som denaturerats genom
dessa tillsatser eller som färgats under den
tekniska hanteringen för att de skall
kunna identifieras under tillverkningsprocessen

Utan tidsbegränsning

Värphöns

8

Endast tillåtet i foder som tillverkats av
följande råvaror:
i) Livsmedelsavfall
ii) Andra basämnen utom spannmål och
maniokmjöl som denaturerats genom
dessa tillsatser eller som färgats under den
tekniska hanteringen för att de skall
kunna identifieras under tillverkningsprocessen

Utan tidsbegränsning

SV

Alla djurarter och djurkategorier utom fjäderfä,
lax, forell, hundar och
katter
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS REKOMMENDATION
av den 2 december 2002
om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare tobakskontroll
(2003/54/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

vissa av de åtgärder som ingår i denna rekommendation
för skydd av minderåriga (bestämmelser om försäljning,
elektronisk försäljning och varuautomater).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 152.4 andra stycket i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1), och
(5)

I rådets resolution av den 29 juni 2000 om hälsofaktorer (6) noterades resultatet av överläggningarna vid
Europeiska konferensen om hälsofaktorer i Europeiska
unionen som hölls i Evora den 15 och 16 mars 2000
och som lade särskild vikt vid bland annat tobak och
som rekommenderade en rad praktiska och målinriktade
åtgärder för att möta utmaningarna på dessa områden.

(6)

De åtgärder som rekommenderas är nödvändiga mot
bakgrund av 500 000 tobaksrelaterade dödsfall årligen i
Europeiska gemenskapen och en oroande ökning av
antalet barn och ungdomar som börjar röka. Tobaksrökning skadar människors hälsa, då rökare blir beroende
av nikotin och drabbas av livshotande och handikappande sjukdomar såsom lungcancer och andra former av
cancer, ischemisk hjärtsjukdom och andra hjärt- och
kärlsjukdomar samt sjukdomar i andningsorganen såsom
emfysem.

(7)

Förebyggande av rökning och tobakskontroll är redan
prioriterade mål i medlemsstaternas och EU:s folkhälsopolitik. Tobaksrökning fortsätter att vara den främsta
orsaken till dödsfall inom Europeiska unionen som är
möjliga att förebygga, och resultaten när det gäller att
minska tobakskonsumtionen och andelen rökare i
befolkningen är alltjämt nedslående. Dessutom bidrar

av följande skäl:
(1)

I artikel 152 i fördraget föreskrivs att gemenskapens
insatser, som skall komplettera den nationella politiken,
skall inriktas på att förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa
och sjukdomar hos människor och undanröja faror för
människors hälsa.

(2)

I den resolution om ett förbud mot rökning på offentliga
platser (2) som antogs av rådet och av medlemsstaternas
hälsoministrar, församlade i rådet den 18 juli 1989, ges
riktlinjer för medlemsstaterna i syfte att skydda ickerökare mot passiv rökning. Till följd av kommissionens
rapport om medlemsstaternas reaktioner på detta initiativ (3) stärks skyddet i denna rekommendation och
inriktas på särskilt sårbara grupper.

(3)

I rådets resolution av den 26 november 1996 om minskning av rökningen i Europeiska gemenskapen (4) erkänns
behovet av att utarbeta en effektiv strategi för bekämpning av tobakskonsumtion; resolutionen innehåller vissa
inslag som ingår i denna rekommendation.

(4)

I rådets slutsatser av den 18 november 1999 om
kampen mot tobakskonsumtion (5) framhävs behovet av
att utveckla en övergripande strategi som inbegriper

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

Förslag av den 18 juni 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).
EGT C 189, 26.7.1989, s. 1.
KOM(96) 573 slutlig.
EGT C 374, 11.12.1996, s. 4.
EGT C 86, 24.3.2000, s. 4.

(6) EGT C 218, 31.7.2000, s. 8.
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tobaksindustrins
reklam,
marknadsföring
och
säljfrämjande åtgärder till att öka tobakskonsumtionen,
vilket leder till en ökning av den redan nu höga tobaksrelaterade mortaliteten och sjukligheten. Vissa av dessa
strategier verkar vara inriktade på skolungdomar och
studerande för att ersätta det stora antal rökare som dör
årligen. Det har fastställts att 60 % av rökarna börjar
röka innan de fyllt 13 år och 90 % innan de fyllt 18.

(8)

Genom programmet Europa mot cancer (1) har Europeiska gemenskapen ställt upp som ett av sina mål att
bidra till bättre hälsa för medborgarna genom att minska
antalet cancerfall och andra sjukdomar som orsakas av
tobaksrökning.

(9)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av
den 5 juni 2001 om tillverkning, presentation och
försäljning av tobaksvaror (2) och förslaget till direktiv
om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror (3) behandlas tobakskontroll inom ramen för
fullbordandet och konsolideringen av den inre marknaden och undanröjandet av hinder för en smidigt
fungerande marknad, med utgångspunkt från en hög
nivå på folkhälsoskyddet.

(10)

Vissa åtgärder som bör vara del av en övergripande
politik för tobakskontroll, såsom förbud mot reklamaffischer och reklamskyltar eller reklam på bio, kan för
närvarande inte harmoniseras enligt gemenskapens
bestämmelser om den inre marknaden i en särskild
åtgärd mot tobaksbruk.

(11)

Alla ovan nämnda faktorer lyfter fram behovet av ett
övergripande angreppssätt för tobakskontroll för att
minska förekomsten av tobaksrelaterade sjukdomar i
gemenskapen.

(12)

Som en del av en övergripande politik för tobakskontroll
är det viktigt att anta åtgärder som särskilt minskar efterfrågan på tobaksvaror bland barn och ungdomar. Sådana
åtgärder kan vara insatser för att minska utbudet av
tobaksvaror till barn och ungdomar och för att förbjuda
vissa typer av reklam, marknadsföring och säljfrämjande
åtgärder för tobaksvaror, med hänsyn till att sådana strategier utan åtskillnad påverkar ungdomar och andra
åldersgrupper.

(13)

Vissa former av försäljning och distribution av tobaksvaror underlättar barns och ungdomars tillgång till
dessa varor, och bör därför regleras av medlemsstaterna.

(14)

Eftersom varuautomater är synliga för såväl konsumenter
som icke-konsumenter, bör de inte förses med annat
reklammaterial än sådant som är oundgängligt för att
upplysa om de produkter som säljs.

(1) EGT L 95, 16.4.1996, s. 9.
(2) EGT L 194, 18.7.2001, s. 26.
(3) EGT C 270, 25.9.2001, s. 97.
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(15)

Två andra viktiga åtgärder på EG-nivå tar itu med
tobaksreklam och sponsring av tobaksvaror. Genom
direktivet om television utan gränser från 1989 (4)
förbjuds alla former av TV-reklam för tobaksvaror och i
det föreskrivs att TV-program inte får sponsras av fysiska
eller juridiska personer, vars huvudsakliga verksamhet
består i tillverkning eller försäljning av tobaksvaror. I det
aktuella förslaget till direktiv om reklam för och
sponsring till förmån för tobaksvaror ingår ett förbud
mot tobaksreklam i tidningar och andra tryckta publikationer, i radio och via informationssamhällets tjänster. I
förslaget förbjuds även tobaksbolags sponsring av radioprogram och evenemang som äger rum i flera medlemsstater eller på annat sätt har gränsöverskridande effekter.

(16)

Rekommendationen behandlar andra typer av reklam,
marknadsföring och säljfrämjande åtgärder som
industrin använder för att främja tobakskonsumtion,
som kan nå barn och ungdomar utan åtskillnad. Sådana
metoder är användningen av tobaksvarumärken på varor
eller tjänster som inte har något samband med tobak
(brand-stretching) och/eller kläder (merchandising),
användning av PR-material (vanliga föremål som
askkoppar, tändare, parasoller och andra liknande
föremål) och av tobaksvaruprover, användning och
förmedling av säljfrämjande åtgärder, (t.ex. rabatter,
gåvor, premier eller möjligheter att delta i reklamtävlingar eller spel) användning av skyltar, affischer och
andra reklammetoder inomhus eller utomhus (reklam på
varuautomater), tobaksreklam på biografer samt alla
andra former av reklam, sponsring eller metoder som
direkt eller indirekt syftar till att främja tobaksvaror.
Medlemsstaternas myndigheter bör anta lämpliga lagstiftnings- eller förvaltningsåtgärder för att, i enlighet med
nationella konstitutioner eller konstitutionella principer,
särskilt förbjuda sådan verksamhet som på något sätt
främjar tobaksvaror samtidigt som den kringgår sådana
förbud mot direkt tobaksreklam som redan gäller för
vissa medier.

(17)

Världshälsoorganisationen och Världsbanken rekommenderar alla länder att förbjuda alla former av tobaksreklam
och marknadsföring av tobak. I de fall då endast vissa
former av direkt tobaksreklam förbjuds, flyttar tobaksindustrin ofta reklambudgeten till andra strategier för
marknadsföring, sponsring och säljfrämjande åtgärder
genom att använda kreativa och indirekta sätt att främja

(4) EGT L 298, 17.10.1989, s. 23.
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tobaksvaror, särskilt till ungdomar. På så sätt kan
effekten av partiella förbud mot reklam för tobaksvaror
bli begränsad. Vidare har Världsbanken dragit slutsatsen
att reklam ökar konsumtionen av cigaretter och att
lagstiftning som förbjuder reklam skulle minska konsumtionen under förutsättning att förbudet är övergripande
och omfattar alla medier och all användning av varumärkesnamn och logotyper. En sådan minskning av
cigarettkonsumtionen skulle ha omedelbara positiva
följder för folkhälsan på både kort och lång sikt.
Uppgifter om tobaksindustrins totala utgifter för
säljfrämjande åtgärder för tobaksvaror är därför en viktig
förutsättning för att man skall kunna kontrollera om
politiken för tobakskontroll är effektiv ur ett folkhälsoperspektiv. Med hjälp av sådana uppgifter kan man
fastställa om bestämmelser kringgås, särskilt genom
omläggning av budgetmedel till nya eller oreglerade
marknadsföringsformer. Tobaksindustrin bör ha skyldighet att regelbundet redovisa sådana utgifter.

(18)

(19)

(20)

Med tanke på hälsoriskerna med passiv rökning, bör
medlemsstaterna inrikta sig på att rökare och icke-rökare
skyddas mot passiv rökning.

Medlemsstaterna bör fortsätta utvecklingen av strategier
och insatser för att minska tobaksbruket, bland annat
genom att stödja program för hälsoundervisning för att
öka förståelsen för riskerna med tobaksbruk och andra
förebyggande program för att motverka rökning.

I Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, för närvarande under förhandling, ingår många
av de frågor som tas upp i denna rekommendation.
Därför är det viktigt att se till att åtgärderna i denna
rekommendation stämmer överens med det utkast till
ramkonvention som just nu diskuteras.
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nationell lagstiftning, om en sådan åldersgräns finns, eller
på annat, lika effektivt sätt reglerar tillgången till de
tobaksvaror som säljs i sådana automater,
d) begränsar distansförsäljning av tobaksvaror inom detaljhandeln, såsom försäljning via Internet, till vuxna genom
att använda relevanta tekniska medel,
e) förbjuder försäljning av sötsaker och leksaker avsedda för
barn och tillverkade med en klar avsikt att produkten
och/eller dess förpackning till utseendet skall likna en typ
av tobaksvara,
f) förbjuder försäljning av cigaretter styckevis eller i
förpackningar om mindre än 19 cigaretter.

2. antar lämpliga lagar och/eller andra författningar för att i
överensstämmelse med nationella konstitutioner eller konstitutionella principer förbjuda följande former av reklam och
marknadsföring:
a) användning av tobaksvarumärken på varor eller tjänster
som inte har något samband med tobak,
b) användning av PR-material (askkoppar, tändare, parasoller osv.) och tobaksvaruprover,
c) användning och förmedling av säljfrämjande åtgärder,
t.ex. rabatter, gåvor, premier eller möjligheter att delta i
reklamtävlingar och spel,
d) användning av skyltar, affischer och andra reklammetoder inomhus eller utomhus (såsom reklam på tobaksautomater),
e) användning av reklam på biografer, samt
f) alla andra former av reklam, sponsring eller metoder
som direkt eller indirekt syftar till att marknadsföra
tobaksvaror,

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS ATT MEDLEMSSTATERNA

1. antar lämpliga lagar och/eller andra författningar i
överensstämmelse med nationell praxis och nationella
förhållanden för att förhindra tobaksförsäljning till barn och
ungdomar, och bland annat
a) kräver att de som säljer tobaksvaror tar reda på att
köparna har uppnått den lägsta ålder för inköp av sådana
varor som fastställs i nationell lagstiftning, om en sådan
åldersgräns finns,
b) undantar tobaksvaror från självbetjäning i butiker,
c) begränsar tillgången till tobaksautomater till platser dit
endast sådana personer har tillträde som uppnått den
lägsta ålder för inköp av tobaksvaror som fastställs i

3. antar lämpliga åtgärder, genom att införa lagstiftning eller
genom andra metoder i överensstämmelse med nationell
praxis och nationella förhållanden, kräver att tillverkare,
importörer och andra som i stor skala handlar med tobaksvaror och med andra varor och tjänster som har samma
varumärke som tobaksvaror, för medlemsstaterna redovisar
sina utgifter för reklam, marknadsföring, sponsring och
säljfrämjande kampanjer som inte omfattas av förbud i
nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning,

4. ser till att myndigheter eller andra organ på lämplig nivå
genomför lagstiftning och/eller andra effektiva åtgärder i
överensstämmelse med nationell praxis och nationella
förhållanden som ger ett adekvat skydd mot exponering för
passiv rökning på arbetsplatser inomhus, på avgränsade
offentliga lokaler och på kollektiva färdmedel. Prioritet bör
bland annat ges åt utbildningsanstalter, sjukvårdsinrättningar
och platser som tillhandahåller tjänster åt barn,
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5. fortsätter att utarbeta strategier och insatser för att minska
tobaksbruket, bland annat genom att stödja program för en
övergripande hälsoinformation, särskilt i skolor, och
allmänna program för att motverka tobaksbruk och
övervinna tobaksberoendet,
6. ser till att ungdomars bidrag till hälsorelaterad politik och
verksamhet riktad mot ungdomar utnyttjas fullt ut, särskilt
på informationsområdet, samt främjar särskilda verksamheter som igångsätts, planeras, genomförs och utvärderas av
ungdomar,
7. antar och genomför lämpliga pris- och skatteåtgärder på
tobaksvaror för att motverka tobakskonsumtion,
8. inför alla nödvändiga och lämpliga förfaranden för att
kontrollera efterlevnaden av de regler som anges i denna
rekommendation, och
9. informerar kommissionen en gång vartannat år om de
åtgärder som vidtagits på grundval av denna rekommendation.

25.1.2003

HÄRIGENOM UPPMANAS KOMMISSIONEN ATT

1. följa och bedöma utvecklingen och de åtgärder som vidtas i
medlemsstaterna och på gemenskapsnivå,
2. rapportera om genomförandet av de föreslagna åtgärderna
på grundval av uppgifter från medlemsstaterna, senast ett år
efter mottagandet av denna information från medlemsstaterna enligt denna rekommendation, och
3. överväga om de åtgärder som anges i denna rekommendation fungerar effektivt och överväga behovet av ytterligare
åtgärder, särskilt om skillnader konstateras inom den inre
marknaden på de områden som omfattas av denna rekommendation.
Utfärdad i Bryssel den 2 december 2002.
På rådets vägnar
B. BENDTSEN

Ordförande
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Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om
sanitära åtgärder som tillämpas inom handeln med levande djur och animaliska produkter
Den 24 januari 2003 utväxlades instrumenten för anmälan av avslutande av de förfaranden som krävs för
ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder som
tillämpades inom handeln med levande djur och animaliska produkter (1), vilket undertecknades i Bryssel
den 17 december 1996, och avtalet, vilket ändrades genom skriftväxling den 26 oktober 1999 (2) och den
28 november 2002 (3), träder följaktligen i kraft den 1 februari 2003 i enlighet med artikel 18.1 i detta.

(1) EGT L 57, 26.2.1997, s. 5.
(2) EGT L 332, 23.12.1999, s. 3.
(3) EGT L 333, 10.12.2002, s. 15.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 30 oktober 2002
om det statliga stöd som Italien har genomfört till förmån för Industrie Navali Meccaniche Affini
SpA (INMA)
[delgivet med nr K(2002) 4039]
(Endast den italienska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(2003/55/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(3)

Under åren 1987–1998 tog INMA emot talrika bidrag
från först ministeriet för handelsflottan och sedan från
ministeriet för transporter och sjöfart i enlighet med de
italienska lagarna nr 599/82, 111/85, 234/89 och 132/
94. Under åren 1996–1998 beviljades INMA garantier
av Itainvest, särskilt genom borgensåtaganden,
beträffande fartygsbeställningar som gjorts av rederierna
Stolt Nielsen, Tirrenia, Pugliola och Corsica Ferries.
Räkenskapsåret 1996 gjorde INMA en förlust på
21,4 miljarder italienska lire. Bolagsstämman den 13
november 1997 beslutade att täcka denna förlust dels
med medel från företagets reservfonder till ett belopp av
4,68 miljarder italienska lire, dels med ett tillskott från
Itainvest
på
16,7 miljarder italienska lire.
Vid
bolagsstämman den 24 mars 1998 konstaterades det att
INMA:s bokföring redan per den 30 november 1997
utvisade en förlust på 81,89 miljarder italienska lire.
Itainvest täckte detta belopp. Vid bolagsstämman den 23
juni 1998 utvisade INMA:s bokslut för räkenskapsåret
1997 en förlust på 103,7 miljarder italienska lire. Itainvest täckte det återstående beloppet, vilket uppgick till
21,81 miljarder italienska lire.

(4)

Den 6 november 1998 förklarades INMA i likvidation
och förvaltaren fick tillstånd att slutföra pågående order
vid varvet. Dessa order slutfördes därefter och fartygen
levererades till respektive rederier. Efter det att varvet
hade trätt i likvidation kom inga nya order och när det
sista fartyget hade levererats upphörde varvet med all
ekonomisk verksamhet.

(5)

Det statliga stöd som kommissionen hade förklarat vara
olagligt i sitt negativa beslut av den 20 juli 1999, togs
med i konkursmassan. Frånsett kostnaderna för likvidationsförfarandet är Itainvest, som ursprungligen beviljade
stödet, den enda borgenären i likvidationen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket i detta,
med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a i detta,
efter att i enlighet med nämnda artiklar ha gett berörda parter
tillfälle att yttra sig (1), och med beaktande av dessa synpunkter
och,
av följande skäl:

I. FÖRFARANDE
(1)

Den 20 juli 1999 avslutade kommissionen det förfarande enligt f.d. artikel 88.2 i EG-fördraget som inleddes
den 19 januari 1999 om det statliga stöd som Italien
hade genomfört till förmån för varvet Industrie Navale
Meccaniche Affini SpA (nedan kallat ”INMA”) med ett
slutligt negativt beslut i vilket den begärde att stödet i
fråga (2) skulle återbetalas. Efter överklagande från
stödmottagaren ogiltigförklarade förstainstansrätten den
26 februari 2002 kommissionens slutliga beslut. (3)
Genom en skrivelse av den 31 juli 2002 lämnade de
italienska myndigheterna ytterligare upplysningar.

II. BESKRIVNING
(2)

Företaget INMA, med säte i La Spezia, hade ursprungligen fått ett ekonomiskt stöd från Italien i form av
garantier och sanering av förlusterna genom det offentliga holdingbolaget Italia Investimenti SpA (nedan kallat
”Itainvest”) som också är INMA:s enda aktieägare.

(1) EGT C 63, 5.3.1999, s. 2.
(2) EGT L 83, 4.4.2000, s. 21.
(3) Förstainstansrättens beslut av den 26 februari 2002 i mål T–323/
99: Industrie Navali Meccaniche Affini SpA (INMA) och Italia Investmenti SpA (Itainvest) mot kommissionen (REG 2002, s. 00545II).
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Den 12 oktober 1999, efter det att anbud hade infordrats på varvet i fem nationella tidningar och i europeiska
branschtidningar, bland annat Lloyd's List, överlämnade
förvaltaren INMA till koncernen Rimorchiatori Panfilo &
C Srl (San Marco-varvet) som hade lagt det högsta budet.
Det pris som betalades för INMA:s verksamhet var
8 miljoner euro, en summa som vida översteg den
oberoende expertens värdering på 1,1 miljoner euro.
Den 17 november 2000 ströks INMA från det offentliga
varvsregistret.
III. SLUTSATSER

(7)

(8)

Kommissionen noterar att stödmottagaren har upphört
med all verksamhet. I samband med likvidationsförfarandet av företaget i vilket stödmottagaren, d.v.s. Itainvest, var den enda borgenären och tillika gäldenärens
enda aktieägare, har dessutom krävts att allt statligt stöd
som skulle kunna vara oförenligt skall återbetalas.
Därför anser kommissionen att all eventuell snedvridning
av konkurrensen som beror på det stöd som Italien har
beviljat till förmån för INMA har undanröjts.

(9)
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Följaktligen saknar den formella granskningen enligt
artikel 88.2 i EG-fördraget av åtgärderna nu föremål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förfarandet enligt artikel 88.2 i EG-fördraget som inleddes den
19 januari 1999 mot Industrie Navale Meccaniche Affini SpA
avslutas.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2002.
På kommissionens vägnar
Mario MONTI

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 24 januari 2003
om hälsointyg för import av levande djur och animaliska produkter från Nya Zeeland
[delgivet med nr K(2003) 326]
(Text av betydelse för EES)

(2003/56/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

Enligt bilaga VII till avtalet gäller åtgärdernas likvärdighet
djur- och/eller folkhälsobestämmelser, beroende på vilket
som är tillämpligt, och system för certifiering, utan att
detta påverkar tillämpning av certifieringskrav som inte
omfattas av avtalet.

(5)

I bilaga VII till avtalet föreskrivs förlagor för hälsointyg
som skall ingå i det officiella hälsointyget för levande
djur och djurprodukter för vilka man enats om fullständig likvärdighet.

(6)

Full likvärdighet har fastställts för vissa animaliska
produkter när det gäller djur- och folkhälsa och
systemen för certifiering. När det gäller andra animaliska
produkter har man emellertid bara enats om fullständigt
likvärdighet för antingen djurhälsobestämmelser eller
folkhälsobestämmelser och för certifieringssystem.
Därför är det nödvändigt att behålla flera olika förlagor
för officiella hälsointyg. Dessa officiella hälsointyg bör
ersätta de som enligt gemenskapens lagstiftning fastställts
för import av de berörda animaliska produkterna från
Nya Zeeland.

(7)

För andra animaliska produkter och för levande djur har
fullständig likvärdighet inte fastställts. För de animaliska
produkterna och för levande djur bör import, i avvaktan
på antagandet av harmoniserade importvillkor, tillåtas på
grundval av officiella djurhälsointyg enligt gällande
gemenskapslagstiftning eller medlemsstatens gällande
nationella villkor.

(8)

Som föreskrivs i bilaga V till avtalet skall de ytterligare
garantier för import av vissa animaliska produkter som
är avsedda för vissa medlemsstater tillhandahållas av Nya
Zeeland i form av en deklaration som skall vara införd i
det officiella hälsointyget. Nya Zeeland skall också lämna
den extra deklarationen om transmissibel spongiform
encephalopati för vissa produkter av animaliskt
ursprung.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets beslut 97/132/EG av den 17
december 1996 om ingående av avtalet mellan Europeiska
gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder vad avser
handeln med levande djur och animaliska produkter (1), senast
ändrat genom beslut 2002/957 (2), särskilt artikel 4 i detta,
med beaktande av rådets direktiv 72/462/EEG av den 12
december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, svin
och färskt kött (3), senast ändrat genom rådets förordning (EG)
nr 1452/2001 (4), särskilt artiklarna 11.2 och 22.2 i detta, och
motsvarande bestämmelser i de andra direktiven om djurhälsovillkor och förlagor till hälsointyg vid import av levande djur
och animaliska produkter från tredje land, och
av följande skäl:
(1)

Enligt beslut 97/132/EG skall det för färskt kött och
köttbaserade produkter från Nya Zeeland fastställas
garantier som är likvärdiga med dem som anges i
direktiv 72/462/EEG.

(2)

I bilaga V till avtalet mellan Europeiska gemenskapen
och Nya Zeeland om sanitära åtgärder vad avser handeln
med levande djur och animaliska produkter (avtalet)
anges det vilka åtgärder för folk- och djurhälsan för
färskt kött, köttbaserade produkter och vissa andra
animaliska produkter från Nya Zeeland som fastställts
som likvärdiga.

(3)

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

Genom sitt beslut 2002/957/EG om ändring av bilagorna V och VII till avtalet fastställde rådet likvärdigheten för systemen för certifiering av färskt kött, köttbaserade produkter och vissa andra animaliska produkter
från Nya Zeeland. Denna likvärdighet skall genomföras
genom att förlagorna för de officiella hälsointygen
fastställs, så att det blir möjligt att genomföra import av
dessa produkter på denna grundval.
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

57, 26.2.1997, s. 4.
333, 10.12.2002, s. 13.
302, 31.12.1972, s. 24.
198, 21.7.2001, s. 11.

25.1.2003
(9)

(10)

SV
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dess att avtalet trädde i kraft. Därför är det nödvändigt
att upphäva beslut 80/805/EG av den 25 juli 1980 om
djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av färskt
kött från Nya Zeeland (3) och se till att datum för
tillämpning av detta beslut motsvarar det datum då
avtalet träder i kraft.

Enligt bilaga VII till avtalet kan intygen för sändningar
för vilka full likvärdighet har fastställts på vissa villkor
utfärdas efter det att sändningarna har lämnat Nya
Zeeland.

Enligt bilaga VII till avtalet skall det officiella hälsointyget
utfärdas på engelska och på ett av språken i den mottagande medlemsstaten.

L 22/39

(15)

För att underlätta en smidig övergång från de befintliga
officiella djurhälsointygen bör en övergångsperiod
föreskrivas.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(11)

För Nya Zeelands del är det också lämpligt att fastställa
vissa andra krav på certifieringen.

Artikel 1
1. Medlemsstaterna skall tillåta import från Nya Zeeland av
sådana levande djur och sådana animaliska produkter som
anges i bilaga I under förutsättning att de uppfyller de intygskrav som avses i den bilagan, och om det krävs åtföljs av ett
hälsointyg som utfärdats innan sändningen lämnade Nya
Zeeland i enlighet med någon av följande förlagor:

(12)

Animaliska produkter som importeras till Nya Zeeland
och efter lagring eller vidareförädling i detta land exporteras till gemenskapen bör uppfylla tillämpliga
bestämmelser i gemenskapens lagstiftning. Därför bör ett
officiellt hälsointyg fastställas för sådana produkter.

a) där likvärdighet har fastställts, den förlaga som avses i bilaga
I enligt bilagorna II–V,
b) i andra fall, de förlagor som anges i bilagorna till de akter
som avses i bilaga I.
2. Officiella hälsointyg för de levande djur och animaliska
produkter som avses i bilaga VI skall innehålla de ytterligare
deklarationer som avses i den bilagan om den medlemsstat som
skall ta emot sändningen är Finland eller Sverige.

(13)

(14)

Enligt artikel 15 i rådets direktiv 93/119/EG av den 22
december 1993 om skydd av djur vid slakt eller avlivning (1) skall hälsointyg som medföljer sändningar med
kött kompletteras med ett intyg som visar att vissa djur
som avses i det direktivet har slaktats i enlighet med
villkor som minst garanterar samma humana behandling
som den som fastställs i det direktivet. Detta intyg skall
inkluderas i motsvarande förlagor till de officiella
hälsointygen.

Genom rådets beslut 97/131/EG av den 17 december
1996 om ingående av ett avtal genom skriftväxling om
provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska
gemenskapen och Nya Zeeland om sanitära åtgärder
som tillämpas inom handeln med levande djur och
animaliska produkter (2) godkändes ett avtal genom
skriftväxling om provisorisk tillämpning av de villkor för
certifiering som gällde den 31 december 1996 fram till

(1) EGT L 340, 31.12.1993, s. 21.
(2) EGT L 57, 26.2.1997, s. 1.

3. Genom undantag från bestämmelserna i punkt 1 kan
sådana hälsointyg som utfärdas enligt förlagorna i bilagorna II–
V utfärdas efter det att sändningen har lämnat Nya Zeeland,
under förutsättning att
a) de finns tillgängliga vid ankomsten till gränskontrollstationen, och
b) den tjänsteman som utfärdar intyget skriftligen har certifierat sändningen på grundval av de nyazeeländska dokument som undertecknats av henne eller honom och som
utfärdats innan sändningen avgick.
4. I avvaktan på antagande av harmoniserade regler för
import skall de nationella bestämmelserna i medlemsstaterna
fortsätta att tillämpas för djur och animaliska produkter där så
anges i bilaga I.

Artikel 2
När sändningen skall inspekteras av en veterinär skall det officiella hälsointyget som lämnas vara avfattat på engelska liksom
på ett av de officiella språken i den medlemsstat där den
gränskontrollstation är belägen där sändningen visas upp.
(3) EGT L 236, 9.9.1980, s. 28.
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Artikel 3
De officiella hälsointyg för animaliska produkter som
förtecknas i bilaga I skall innehålla det eller de ytterligare intyg
som anges i bilaga VI om produkterna har importerats till Nya
Zeeland från ett tredje land och sedan exporteras till gemenskapen.

25.1.2003
Artikel 6

Detta beslut skall tillämpas från och med 1 februari 2003.
Artikel 7
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Artikel 4
Under en övergångsperiod på högst 90 dagar från den dag då
detta beslut skall tillämpas skall medlemsstaterna tillåta import
av levande djur och animaliska produkter enligt bilaga I enligt
de förlagor för intyg som tidigare har tillämpats.

Utfärdat i Bryssel den 24 januari 2003.
På kommissionens vägnar

Artikel 5
Kommissionens beslut 80/805/EG upphör att gälla.

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

INTYG, INTYGANDEN OCH YTTERLIGARE GARANTIER

25.1.2003

BILAGA I

Ordförklaringar och förkortningar
Tilldelat nummer (ett godtyckligt nummer som tilldelas en vara och som sedan anges i intyget)

Kanalisering

Enligt beskrivning i artikel 8.4 i rådets direktiv 97/78/EG (1)

E.T.

Ej tillämpligt

Övriga

Enligt definitionen i artikel 2 b i rådets direktiv 77/99/EEG (2)

FÖRENL.

Medlemsstatens/-ernas gällande hälsoskyddsbestämmelser är förenliga med EG-lagstiftningen (3)

SV

TN
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(1) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.
(2) EGT L 26, 31.1.1977, s. 1.
(3) I avvaktan på att gemenskapsbestämmelser antas skall nationella regler fortsätta att tillämpas, förutsatt att de är förenliga med fördragets allmänna bestämmelser.

Ursprung / Art (2) / Form (3)

TN
Djurhälsa

1. Levande djur

Folkhälsa

Särskilda villkor

L 22/42

Intyg (4)
Vara (1)

Hästdjur
1.1

Kommissionens beslut 92/260/EG

E.T.

Se fotnot 1

— Återinförsel

1.2

Kommissionens beslut 93/195/EG

E.T.

Se fotnot 1

— För slakt

1.3

Kommissionens beslut 93/196/EG

E.T.

Se fotnot 1

— Permanent import av registrerade hästdjur samt
hästdjur för avel och produktion

1.4

Kommissionens beslut 93/197/EG

E.T.

Se fotnot 1

— Transitering

1.5

Kommissionens beslut 94/467/EG

E.T.

Se fotnot 1

Nötkreatur

1.6

Kommissionens beslut 2002/199/
EG

E.T.

Se fotnot 1

Får och getter

1.7

Kommissionens beslut 93/198/EG

E.T.

Hjortar

1.8

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/65/EEG

E.T.

Svin som omfattas av direktiv 64/432/EEG

1.9

Kommissionens beslut 2002/199/
EG

E.T.

Se fotnot 1

Hundar och katter

1.10

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/65/EEG)

E.T.

Se fotnot 1

Frettar, minkar och rävar

1.11

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/65/EEG)

E.T.

Harar och kaniner

1.12

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/65/EEG)

E.T.

Djur från vattenbruk (t ex fisk) och gameter

1.13

FÖRENL.
(Rådets direktiv 91/67/EEG)

E.T.

Bin

1.14

Kommissionens beslut 2000/462/
EG

E.T.

Primater

1.15

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/65/EEG)

E.T.

Papegojor och andra fåglar

1.16

Kommissionens beslut 2000/666/
EG

Djur till djurparker och utställningar

1.17

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/65/EEG)

SV

— Tillfällig införsel
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E.T.

Ursprung / Art (2) / Form (3)

TN
Djurhälsa

2. Levande fjäderfä och
kläckägg

5. Embryon

2.1

Kommissionens beslut 96/482/EG

E.T.

Ratiter

2.2

Kommissionens beslut 2001/751/
EG

E.T.

SPF-ägg

2.3

Kommissionens beslut 2001/393/
EG

E.T.

Nötkreatur

3.1

Kommissionens beslut 94/577/EG

E.T.

Får och getter

3.2

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/65/EEG)

E.T.

Svin

3.3

Kommissionens beslut 2002/613/
EG

E.T.

Hundar

3.4

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/65/EEG)

E.T.

Hjortar

3.5

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/65/EEG)

E.T.

Sperma

4.1

Kommissionens beslut 96/539/EG

E.T.

Äggceller och embryon

4.2

Kommissionens beslut 96/540/EG

E.T.

Nötkreatur

5.1

Kommissionens beslut 92/471/EG

E.T.

Får och getter

5.2

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/65/EEG)

E.T.

Svin

5.3

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/65/EEG)

E.T.

Hjortar

5.4

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/65/EEG)

E.T.

Se fotnot 1

Se fotnot 1

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

4. Sperma, äggceller och
embryon från hästdjur

Enligt rådets direktiv 90/539/EEG

Särskilda villkor

SV

3. Sperma

Folkhälsa

25.1.2003

Intyg (4)
Vara (1)

Se fotnot 1
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Ursprung / Art (2) / Form (3)

TN
Djurhälsa

6. Färskt kött

7. Färskt fjäderfäkött

Färskt kött inklusive obearbetat (färskt) blod, fett och ben
avsedda att användas som livsmedel
Idisslare, hästdjur och svin

6.1

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga VII (för sändningar till
Sverige / Finland)
Ytterligare TSE-intyg – förordning
(EG) nr 999/2001 efter ändring

Köttberedningar som tillverkats av färskt kött
Idisslare, hästdjur och svin

6.2

Bilaga II

Bilaga II

Endast djupfryst
Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002

Enligt rådets direktiv 71/118/EEG

7.1

Kommissionens beslut 94/984/EG

Kommissionens beslut 96/712/EG

Bilaga VII (för sändningar till
Sverige/Finland)

Köttberedningar

7.2

Kommissionens beslut 2000/572/
EG

Kommissionens beslut 2000/572/
EG

Färskt kött – rött kött (idisslare/hästar), svin

8.1

Bilaga II

Bilaga II

Färskt kött av fjäderfä

8.2

Kommissionens beslut 97/221/EG

Kommissionens beslut 97/41/EG

— Hjortar, svin och kaniner

8.3

Bilaga II

Bilaga II

— Övriga landlevande däggdjur

8.4

Kommissionens beslut 97/221/EG

Bilaga V

— Fjäderfä

8.5

Kommissionens beslut 97/221/EG

Kommissionens beslut 97/41/EG

Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002

Kött av frilevande och hägnat vilt

9. Kött av hägnat vilt

Idisslare, kaniner, svin

Övriga landlevande däggdjur

Fjäderfä

9.1.1

Bilaga II

Bilaga II

Köttberedningar

9.1.2

Bilaga II

Bilaga II

Färskt kött

9.2.1

Bilaga II

Bilaga II

Köttberedningar

9.2.2

Kommissionens beslut 2000/572/
EG

Bilaga V

Färskt kött

9.3.1

Kommissionens beslut 2000/585/
EG

Kommissionens beslut 2000/585/
EG

Köttberedningar

9.3.2

Kommissionens beslut 2000/572/
EG

Kommissionens beslut 2000/572/
EG

Endast djupfryst

Endast djupfryst

25.1.2003
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8. Köttprodukter

Särskilda villkor

SV

inklusive
obearbetat
(färskt) blod, fett och ben
avsedda att användas
som livmedel, köttberedningar och malet kött av
färskt kött

Folkhälsa

L 22/44

Intyg (4)
Vara (1)

Ursprung / Art (2) / Form (3)

TN
Djurhälsa

10. Kött av frilevande vilt

Idisslare, kaniner, svin

11. Fiskeriprodukter som
är
avsedda
att
användas som livsmedel (utom levande
djur)

Färskt kött utom slaktbiprodukter

10.1.1

Bilaga II

Bilaga II

Femkantig stämpel för vilt
Flygfrakt eller flådd och urtagen

Köttberedningar

10.1.2

Bilaga II

Bilaga II

Endast djupfryst

Färskt kött utom slaktbiprodukter

10.2.1

Kommissionens beslut 2000/585/
EG

Bilaga V

Femkantig stämpel för vilt

Köttberedningar

10.2.2

Kommissionens beslut 2000/572/
EG

Bilaga V

Endast djupfryst

Färskt kött utom slaktbiprodukter

10.3.1

Kommissionens beslut 2000/585/
EG

Kommissionens beslut 2000/585/
EG

Köttberedningar

10.3.2

Kommissionens beslut 2000/572/
EG

Kommissionens beslut 2000/572/
EG

Frilevande djur i havet, vattenbruksprodukter, frilevande
djur i sötvatten
11.1

E.T.

Kommissionens beslut 94/448/EG

Se fotnot 1
(vattenbruk)

— Musslor (som odlats ovanför havsbotten)

11.2

E.T.

Kommissionens beslut 94/448/EG

Se fotnot 1
(vattenbruk)

— Musslor (som odlats på havsbotten)

11.3

E.T.

Kommissionens beslut 94/448/EG

Se fotnot 1
(vattenbruk)

— Övriga blötdjur

11.4

E.T.

Kommissionens beslut 94/448/EG

Se fotnot 1
(vattenbruk)

— Tagghudingar, manteldjur och snäckor

11.5

E.T.

Kommissionens beslut 94/448/EG

Se fotnot 1
(vattenbruk)

— Kräftdjur

11.6

E.T.

Kommissionens beslut 94/448/EG

Se fotnot 1
(från vattenbruk och frilevande i
sötvatten)

— Ägg/fiskrom

11.7

E.T.

Kommissionens beslut 94/448/EG

L 22/45

— Fiskar
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Fjäderfä

Särskilda villkor

SV

Övriga vilda landlevande
däggdjur

Folkhälsa

25.1.2003

Intyg (4)
Vara (1)

Ursprung / Art (2) / Form (3)

TN
Djurhälsa

12. Levande fiskar, blötdjur och kräftdjur
inklusive ägg och
gameter

Folkhälsa

Särskilda villkor

För konsumtion
12.1

FÖRENL.
(Rådets direktiv 91/67/EEG)

Kommissionens beslut 96/333/EG

— Musslor (som odlats på havsbotten)

12.2

FÖRENL.
(Rådets direktiv 91/67/EEG)

Kommissionens beslut 96/333/EG

— Övriga blötdjur

12.3

FÖRENL.
(Rådets direktiv 91/67/EEG)

Kommissionens beslut 96/333/EG

— Tagghudingar, manteldjur och marina snäckor

12.4

FÖRENL.
(Rådets direktiv 91/67/EEG)

Kommissionens beslut 96/333/EG

— Levande kräftdjur, fiskar och andra vattenlevande djur

12.5

FÖRENL.
(Rådets direktiv 91/67/EEG)

Kommissionens beslut 96/333/EG

— Crassostrea gigas

12.6

Kommissionens beslut 95/352/EG

E.T.

— Övriga

12.7

FÖRENL.
(Rådets direktiv 91/67/EEG)

E.T.

Pastöriserad (från boskap inklusive bufflar, får och getter)

13.1

Kommissionens beslut 95/343/EG

Kommissionens beslut 95/343/EG

Opastöriserad (från boskap inklusive bufflar, får och
getter) – endast upphettad till 62 °C

13.2

Kommissionens beslut 95/343/EG

Kommissionens beslut 95/343/EG

Obehandlad (från boskap inklusive bufflar, får och getter)

13.3

Kommissionens beslut 95/343/EG

Kommissionens beslut 95/343/EG

Pastöriserad, UHT-behandlad eller steriliserad
boskap inklusive bufflar, får och getter)

(från

14.1

Kommissionens beslut 95/341/EG

E.T.

Opastöriserad råmjölk samt mjölk för läkemedelsändamål
(från boskap inklusive bufflar, får och getter)

14.2

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/118/EEG)

E.T.

Bilaga II

Bilaga II

SV

— Musslor (som odlats ovanför havsbotten)
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För avel, uppfödning och återutläggning (blötdjur)

13. Mjölk och mjölkprodukter
som
är
avsedda att användas
som livsmedel

14. Mjölk och mjölkprodukter som inte är
avsedda att användas
som livsmedel

Nötkreatur, får, getter och svin

15

Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002

25.1.2003

15. Djurtarmar som är
avsedda att användas
som livsmedel

L 22/46

Intyg (4)
Vara (1)

Ursprung / Art (2) / Form (3)

TN
Djurhälsa

16. Djurtarmar som inte
är
avsedda
att
användas som livsmedel

Nötkreatur, får, getter och svin

17. Hudar och skinn

Hovdjur

16

Folkhälsa

E.T.

17.1

Kommissionens beslut 97/168/EG

E.T.

Övriga däggdjur

17.2

FÖRENL.

E.T.

Ratiter (struts, emu, nandu)

17.3

FÖRENL.

E.T.

18. Ull, fiber och hår

Får, idisslare och svin, övrigt

18

FÖRENL.
Rådets direktiv 92/118/EEG

E.T.

19.A. Bearbetat
eller
obearbetat foder för
sällskapsdjur endast
innehållande
lågriskmaterial

Artikel 5 i rådets direktiv 90/667/EEG och 92/118/EEG

SV

Bilaga IV

Särskilda villkor

25.1.2003

Intyg (4)
Vara (1)

för

sällskapsdjur

19A.1

94/309/EG

E.T.

Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002

— Obearbetat foder för sällskapsdjur – för direkt
konsumtion

19A.2

FÖRENL.

E.T.

Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002

19.B. Bearbetat foder för
sällskapsdjur innehållande bearbetat
animaliskt protein
tillverkat av djuravfall som klassats
som högriskmaterial

Artikel 3 i rådets direktiv 90/667/EEG och 02/118/EEG
(däggdjur / icke däggdjur)

19B

Kommissionens beslut

E.T.

Se fotnot 1
Ytterligare TSE-intyg förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002

20. Ben och produkter av
ben
avsedda
att
användas som livsmedel
(”andra
produkter”
enligt
definitionen i direktiv
77/99/EEG)

Landlevande däggdjur
— Färskt kött av hägnat och frilevande vilt (svin och
hjort)

20.1

Bilaga II

Bilaga II

Femkantig stämpel (frilevande vilt)
Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002

— Övriga

20.2

FÖRENL.

Bilaga V

Femkantig stämpel (frilevande vilt)

Färskt kött av tamfjäderfä samt hägnat och frilevande vilt
fjäderfä

20.3

FÖRENL.

FÖRENL.

L 22/47

(däggdjur/icke
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— Bearbetat foder
däggdjur)

Ursprung / Art (2) / Form (3)

TN
Djurhälsa

Enligt rådets direktiv 92/118/EEG

21

Särskilda villkor

Kommissionens beslut 94/446/EG

E.T.

Kanalisering
Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002

Femkantig stämpel (frilevande vilt)
Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002 (färskt kött)

SV

21. Bearbetade ben och
produkter av ben som
inte är avsedda att
användas som livsmedel eller foder

Folkhälsa

L 22/48

Intyg (4)
Vara (1)

(Konverterade ben som
är avsedda att användas
som foder – jfr bearbetade proteiner som är
avsedda att användas
som foder)

23. Bearbetat (konverterat) animaliskt protein
som är avsett att
användas i foder

Landlevande däggdjur
— Färskt kött av hägnat och frilevande vilt (svin och
hjort)

22.1

Bilaga II

Bilaga II

— Övriga

22.2

FÖRENL.

Bilaga V

Färskt kött av tamfjäderfä samt hägnat och frilevande vilt
fjäderfä

22.3

FÖRENL.

FÖRENL.
. (Rådets direktiv 72/462/EEG)

Bearbetat animaliskt protein som tillverkats av högriskavfall från djur (däggdjur/icke däggdjur)

23.1

Kommissionens beslut
94/344/EG och 97/198/EG

E.T.

Se fotnot 1
Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002

Bearbetat animaliskt protein som tillverkats av lågriskavfall från djur (däggdjur/icke däggdjur)

23.2

Kommissionens beslut 93/344/EG

E.T.

Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002

24

Kommissionens beslut 94/143/EG

E.T.

24. Serum från hästdjur

Enligt rådets direktiv 92/118/EEG

25. Blod och blodprodukter som är avsedda att
användas som livsmedel
(”andra
produkter”
enligt
definitionen i direktiv
77/99/EEG)

Landlevande däggdjur
25.1

Bilaga II

Bilaga II

— Övrigt

25.2

FÖRENL.

Bilaga V

Färskt kött av tamfjäderfä samt hägnat och frilevande vilt
fjäderfä

25.3

FÖRENL.

FÖRENL.
(Rådets direktiv 72/462/EEG)

Femkantig stämpel (blod från frilevande vilt)
Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002 (färskt kött)

25.1.2003

— Färskt kött av hägnat och frilevande vilt

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

22. Bearbetat animaliskt
protein som är avsett
att användas som livsmedel
(”övriga
produkter”
enligt
definitionen i direktiv
77/99/EEG)

Ursprung / Art (2) / Form (3)

TN
Djurhälsa

28. Ister och utsmält fett
som inte är avsett att
användas som livsmedel

29. Foderråvaror för läkemedelsändamål eller
tekniska ändamål –
endast lågriskmaterial

Färskt kött

— Nötkreatur, får, getter och svin

26.1

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/118/EEG)

E.T.

— Hästdjur och fåglar

26.2

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/118/EEG)

E.T.

— Färskt kött av hägnat och frilevande vilt

27.1

Bilaga II

Bilaga II

— Övrigt

27.2

FÖRENL.

Bilaga V

Färskt kött av tamfjäderfä samt hägnat och frilevande vilt
fjäderfä

27.3

FÖRENL.

FÖRENL.
(Rådets direktiv 72/462/EEG)

— Lågriskmaterial (artikel 5)

28.1

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/118/EEG)

E.T.

Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002

— Högriskmaterial (artikel 3)

28.2

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/118/EEG)

E.T.

Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002

Hovdjur

29.1

Kommissionens
EEG

E.T.

Kanalisering.
Ytterligare TSE-intyg – förordning
(EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002

Övriga

29.2

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/118/EEG)

E.T.

Kanalisering.
Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002

Landlevande däggdjur
Femkantig stämpel (ister från frilevande vilt)
Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002 (färskt kött)

Rådets direktiv 90/667/EEG

beslut

80/805/

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

27. Ister och utsmält fett
som är avsett att
användas som livsmedel
(”övriga
produkter”
enligt
definitionen i direktiv
77/99/EEG)

Särskilda villkor

SV

26. Bearbetat blod och
blodprodukter (utom
serum från hästdjur)
för läkemedelsändamål eller tekniska
ändamål

Folkhälsa

25.1.2003

Intyg (4)
Vara (1)

L 22/49

Ursprung / Art (2) / Form (3)

TN
Djurhälsa

Folkhälsa

Särskilda villkor

Enligt rådets direktiv 92/118/EEG

30

Kommissionens beslut 94/860/EG

E.T.

31. Vilttroféer

Hovdjur
Fåglar

31

Kommissionens beslut 96/500/EG

E.T.

32. Bearbetad gödsel

Enligt rådets direktiv 92/118/EEG

32

FÖRENL.
(Rådets direktiv 92/118/EEG)

E.T.

33. Honung

Enligt rådets direktiv 92/118/EEG

33

FÖRENL.

FÖRENL.

34. Grodlår

Enligt rådets direktiv 92/118/EEG

34

E.T.

Rådets direktiv 92/118/EEG

35. Sniglar avsedda att
användas som livsmedel

Enligt rådets direktiv 92/118/EEG

35

E.T.

Rådets direktiv 92/118/EEG

36. Äggprodukter

Enligt rådets direktiv 92/118/EEG och 90/539/EEG

36

FÖRENL.

Kommissionens beslut 97/38/EG

Bilaga VII

37. Gelatin avsett att
användas som livsmedel

Enligt rådets direktiv 92/118/EEG

37

E.T.

Kommissionens beslut 2000/20/
EG

Ytterligare TSE-intyg – förordningarna (EG) nr 270/2002 och (EG) nr
1494/2002

38. Gelatin avsett
tekniska ändamål

för

Enligt rådets direktiv 92/118/EEG

38

E.T.

FÖRENL.

39. Råvara till gelatin
avsett som livsmedel

Enligt rådets direktiv 92/118/EEG

39

E.T.

FÖRENL.

Denna tabell skall tolkas mot bakgrund av bilaga V till det avtal som bifogats rådets beslut 97/132/EG, framför allt med beaktande av de särskilda villkor som avses i det avtalet.
För levande djur.
Den form som produkten presenteras i.
Hänvisningar till rättsakter omfattar också alla senare ändringar.

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

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

SV

30. Biodlingsprodukter
som inte är avsedda
att användas som livsmedel

L 22/50

Intyg (4)
Vara (1)

25.1.2003

25.1.2003

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA II

L 22/51

L 22/52

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

25.1.2003

25.1.2003

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA III

L 22/53

L 22/54

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

25.1.2003

25.1.2003

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA IV

L 22/55

L 22/56

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

25.1.2003

25.1.2003

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA V

L 22/57

L 22/58

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

25.1.2003

25.1.2003

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA VI
Export av importerade animaliska produkter
I varje enskilt fall skall produkten i fråga
— ha sitt ursprung i ett tredje land som har tillstånd att exportera produkten till Europeiska gemenskapen,
— komma från anläggningar som har tillstånd att exportera till Europeiska gemenskapen, och
— i sig själv vara godkänd för export till Europeiska gemenskapen.
En kopia av importlicensen skall bifogas det undertecknade nyzeeländska hälsointyget. Kopian skall påtecknas ”vidimerad
kopia av originalet” samt undertecknas av den tjänsteman som utfärdar intyget.
Originalet av importlicensen eller en vidimerad kopia skall behållas av den tjänsteman som utfärdar intyget.
Följande ytterligare deklaration(er) skall återfinnas på de förlagor till intyg som fastställs i bilaga I. Deklarationerna skall göras på de språk som avses i artikel 2 i kommissionens beslut 2003/56/EG.
1. Blandat ursprung
När det gäller animaliska produkter som har importerats till Nya Zeeland och som har lagrats och bearbetats i anläggningar som är godkända av EG tillsammans med produkter av nyzeeländskt ursprung (alltså då sändningen har
blandat ursprung) skall följande intygande återfinnas på de förlagor till intyg som anges i bilaga A:

2. Produkter som inte blandats med andra produkter av nyzeeländskt ursprung
När det gäller animaliska produkter som har importerats till Nya Zeeland och som där har lagrats och bearbetats i
anläggningar som har tillstånd att exportera till EG men som inte blandats med produkter av nyzeeländskt ursprung
skall följande intygande återfinnas på de förlagor till intyg som anges i bilaga A:

L 22/59

L 22/60

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

25.1.2003

BILAGA VII
Ytterligare garantier beträffande de levande djur och animaliska produkter som anges i bilaga V till rådets
beslut 97/132/EG
Hälsointygen för levande djur och animaliska produkter enligt denna bilaga skall åtföljas av lämplig deklaration enligt
motsvarande lagstiftning om de importeras för att vidarebefordras till Finland eller Sverige.
Levande djur / animalisk produkt

Levande fjäderfä
— Levande slaktfjäderfä
— Avelsfjäderfä
— Dygnsgamla kycklingar
— Värphöns

Deklaration

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

A till rådets beslut 95/410/EG
II till kommissionens beslut 95/160/EG
III till kommissionens beslut 95/160/EG
II till kommissionens beslut 95/161/EG

Färskt kött: kalv-, nöt- och griskött, utom sådant färskt
kött som skall pastöriseras, steriliseras eller genomgå en
behandling med motsvarande effekt.

”Det färska köttet har med avseende på salmonella genomgått mikrobiologisk provtagning genom stickprov på
köttets ursprungsanläggning, enligt rådets beslut 95/409/
EG.”

Färskt fjäderfäkött

”Det färska köttet har med avseende på salmonella genomgått mikrobiologisk provtagning genom stickprov på
köttets ursprungsanläggning, enligt rådets beslut 95/411/
EG.”

Konsumtionsägg som är avsedda att användas som
livsmedel

Kommissionens beslut 95/168/EG

