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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 291/2003/EG
av den 6 februari 2003
om inrättande av Europeiska året för utbildning genom idrott 2004
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
BESLUTAT FÖLJANDE

(5)

I sin resolution om rapporten från kommissionen till
Europeiska rådet om hur man kan bevara den nuvarande
uppbyggnaden av idrotten och upprätthålla idrottens
sociala funktion inom gemenskapen (6) betonade Europaparlamentet idrottens utbildningsvärde och sociala värde
samt dess roll för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet.

(6)

I sin resolution av den 13 juni 1997 om Europeiska
unionens roll på idrottens område (7) uppmanar Europaparlamentet till anordnandet av ett europeiskt idrottsår.

(7)

Regionkommittén noterade i sitt yttrande om kommissionens samrådsdokument ”Den europeiska idrottsmodellen” att idrotten har stor betydelse för individens
utveckling.

(8)

Kommissionen har i sin idrottsrapport till Europeiska
rådet i Helsingfors beaktat frågan om hur idrottsverksamhet kan utnyttjas på området för utbildnings- och
ungdomsfrågor mot bakgrund av idrottens värderingar.

(9)

Regelbunden motion förbättrar den fysiska och psykiska
hälsan och kan på ett positivt sätt bidra till inlärningsprocessen.

(10)

Unga idrottsmäns och idrottskvinnors utbildning bör
inte bli lidande på grund av deras deltagande i tävlingsidrott.

(11)

Utbildning genom idrott bör främja den personliga identiteten och utvecklingen för flickor och pojkar.

(12)

Utbildningsinstitutioner på alla nivåer bör i större
utsträckning utnyttja de möjligheter som idrotten
erbjuder när det gäller gränsöverskridande rörlighet och
kulturellt utbyte.

(13)

Olympiska spelen och andra idrottsevenemang under
2004 kommer att få stort utrymme i media och öka
allmänhetens medvetenhet om idrotten. Detta är en idealisk möjlighet att betona idrottens utbildningsvärde.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 149 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (4), och
av följande skäl:
(1)

Främjandet av en utbildning av god kvalitet hör till Europeiska gemenskapens målsättningar.

(2)

Idrottens utbildningsvärde erkändes av Europeiska rådet
i Nice den 7, 8 och 9 december 2000, varigenom tidigare förklaringar bekräftades, bland annat förklaring 29
som är fogad till Amsterdamfördraget, där idrottens
betydelse betonas när det gäller att skapa identitet och
gemenskap människor emellan.

(3)

(4)

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

Europeiska rådet i Nice uppmanade gemenskapens institutioner att ta hänsyn till idrottens utbildningsvärde vid
sina insatser enligt de olika bestämmelserna i fördraget,
och betonade bland annat att det är viktigt att medlemsstaterna med hjälp av gemenskapen uppmuntrar frivillig
verksamhet.
I resolutionen från rådet och ungdomsministrarna
församlade i rådet av den 17 december 1999 om den
informella utbildningsdimensionen vid idrottsverksamhet
i Europeiska gemenskapens ungdomsprogram (5)
påpekas att idrottsverksamhet kan ha ett pedagogiskt
värde och på så sätt bidra till att förstärka det civila
samhället, och kommissionen uppmanas att i samarbete
med medlemsstaterna utforma en sammanhängande strategi med syftet att utnyttja idrottsverksamhetens utbildningspotential.

EGT C 25 E, 29.1.2002, s. 531.
EGT C 149, 21.6.2002, s. 17.
EGT C 278, 14.11.2002, s. 21.
Europaparlamentets yttrande av den 14 maj 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 14 oktober
2002 (EGT C 275 E, 12.11.2002, s. 70) och Europaparlamentets
beslut av den 19 december 2002.
5
( ) EGT C 8, 12.1.2000, s. 5.

(6) EGT C 135, 7.5.2001, s. 274.
(7) EGT C 200, 30.6.1997, s. 252.
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Europeiska unionens officiella tidning

SV

18.2.2003

Insatser i medlemsstaterna är det huvudsakliga sättet att
öka allmänhetens medvetenhet om idrottens utbildningsvärde. Gemenskapen kan dock stödja och förstärka
sådana insatser genom att inrätta ett europeiskt år för
utbildning genom idrott.

Artikel 2

Ett europeiskt år för utbildning genom idrott kommer
att komplettera och förstärka gemenskapens nuvarande
insatser för att främja utbildning och yrkesutbildning
samt social integration av mindre gynnade personer.

Målen för Europeiska året för utbildning genom idrott skall
vara följande:

Det europeiska året för utbildning genom idrott bör vara
öppet för deltagande av länder i Efta/EES i enlighet med
villkoren i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och för de associerade länderna i Centraloch Östeuropa, i enlighet med villkoren i deras respektive Europaavtal. När det gäller Cypern bör deltagandet
finansieras genom ytterligare anslag enligt villkor som
skall beslutas längre fram, och när det gäller Malta och
Turkiet genom ytterligare anslag i enlighet med EGfördraget.
Genom detta beslut fastställs för hela den tid som
programmet pågår en finansieringsram som utgör den
särskilda referensen i enlighet med punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (1).
Eftersom målen för den föreslagna åtgärden inte i
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna
och de därför på grund av åtgärdens omfattning, särskilt
vad gäller behovet av multilaterala partnerskap,
gränsöverskridande utbyte av information och spridning
av goda metoder på gemenskapsnivå, bättre kan uppnås
på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i
enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i
fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i
samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är
nödvändigt för att uppnå dessa mål.
De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta
beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/
EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall
tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2).

Mål

a) Göra utbildningsinstitutioner och idrottsorganisationer
medvetna om behovet av samarbete för att utveckla utbildningen genom idrott och dess europeiska dimension mot
bakgrund av ungdomars mycket stora intresse för alla slags
idrott.
b) Utnyttja att idrottens värderingar kan användas till att
utveckla kunskaper och färdigheter som gör det möjligt för
ungdomar att framför allt utveckla sin fysiska förmåga och
beredvillighet till egna insatser samt dessutom sina sociala
färdigheter, såsom lagarbete, solidaritet, tolerans och känsla
för rent spel inom en mångkulturell ram.
c) Främja en medvetenhet om det positiva bidrag som frivilliga
aktiviteter utgör för en informell utbildning, särskilt för
ungdomar.
d) Främja utbildningsvärdet av skolungdomars rörlighet och
utbyte, särskilt i en mångkulturell miljö, genom att anordna
idrotts- och kulturträffar inom ramen för skolverksamheten.
e) Uppmuntra till utbyte av goda metoder rörande den roll
idrotten kan spela i utbildningssystemen för att främja social
integration av mindre gynnade grupper.
f) Skapa bättre balans mellan intellektuell och fysisk aktivitet i
skoltillvaron genom att uppmuntra idrott i skolverksamheten.
g) Ta hänsyn till problem i anslutning till utbildningen av unga
idrottsmän och idrottskvinnor som deltar i tävlingsidrott.

Artikel 3
Åtgärdernas innehåll

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. De åtgärder som vidtas för att uppfylla målen i artikel 2
skall omfatta anordnandet av följande aktiviteter år 2004 eller
beviljandet av stöd inom ramen för dessa:

Artikel 1

a) Möten, europeiska utbildningstävlingar och evenemang som
framhäver resultat och erfarenheter av temat Europeiska året
för utbildning genom idrott.

Europeiska året för utbildning genom idrott
År 2004 skall utses till ”Europeiska året för utbildning genom
idrott”.
(1) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.
(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

b) Frivilliga insatser på europeisk nivå i samband med Olympiska spelen och andra idrottsevenemang under 2004.
c) Informations- och PR-kampanjer, däri inbegripet samarbete
med media för att sprida idrottens utbildningsvärden.
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d) Evenemang som främjar idrottens utbildningsvärde och ger
exempel på goda metoder.
e) Ekonomiskt stöd till initiativ på gränsöverskridande, nationell, regional eller lokal nivå i syfte att främja målen för
Europeiska året för utbildning genom idrott.
2.
Åtgärderna i punkt 1 beskrivs närmare i bilagan till detta
beslut.
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2. Beslut om delfinansiering av åtgärder enligt artikel 6 skall
fattas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 5.2.
Kommissionen skall se till att det blir en balanserad fördelning
mellan medlemsstaterna och mellan de olika berörda verksamhetsområdena.
3. Kommissionen skall, främst via sina nationella och regionala kontaktpunkter, i samarbete med de organ som avses i
artikel 4.2 se till att anbudsinfordringarna offentliggörs i
tillräckligt god tid och att de får så stor spridning som möjligt.

Artikel 4
Genomförande och samarbete med medlemsstaterna

Artikel 8

1.
Kommissionen skall se till att de gemenskapsåtgärder som
omfattas av detta beslut genomförs i enlighet med förfarandet i
artikel 5.2 och i full överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen.

Överensstämmelse och komplementaritet

2.
Varje medlemsstat skall utse ett eller flera lämpliga organ
som skall ansvara för deltagandet i Europeiska året för utbildning genom idrott samt för samordningen och genomförandet
på lämplig nivå av de åtgärder som föreskrivs i detta beslut,
bland annat genom att medverka i det urvalsförfarande som
beskrivs i artikel 7.

1. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna se
till att de åtgärder som föreskrivs i detta beslut överensstämmer
med gemenskapens övriga insatser och initiativ.
2. Kommissionen skall se till att komplementariteten är
optimal mellan Europeiska året för utbildning genom idrott
och andra befintliga initiativ och resurser på gemenskapsnivå
samt nationell och regional nivå, där sådana kan bidra till att
målen för Europeiska året för utbildning genom idrott uppnås.

Artikel 5
Kommitté
1.

Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 9
Deltagande av vissa tredje länder
Europeiska året för utbildning genom idrott skall vara öppet
för deltagande av
a) Efta/EES-länderna, i enlighet med bestämmelserna i EESavtalet,

Artikel 6

b) de associerade länderna i Central- och Östeuropa i enlighet
med villkoren i deras respektive Europaavtal,

Finansiella bestämmelser

c) Cypern, vars deltagande skall finansieras genom ytterligare
anslag enligt förfaranden som skall beslutas med detta land,

1.
De gemenskapsomfattande åtgärder som beskrivs i del A i
bilagan kan finansieras ur Europeiska unionens allmänna
budget med upp till högst 80 procent av totalkostnaden.

d) Malta och Turkiet, vilkas deltagande skall finansieras genom
ytterligare anslag i enlighet med bestämmelserna i fördraget.

2.
De åtgärder av lokal, regional, nationell eller gränsöverskridande omfattning som är av intresse för gemenskapen och
som beskrivs i del B i bilagan kan delfinansieras ur Europeiska
unionens allmänna budget med upp till högst 50 procent av
totalkostnaden.
Artikel 7
Ansöknings- och urvalsförfarande
1.
Ansökningar om delfinansiering av åtgärder ur
gemenskapsbudgeten i enlighet med artikel 6.2 skall lämnas till
kommissionen av det eller de organ som avses i artikel 4.2.
Ansökningarna skall innehålla information som gör det möjligt
att på grundval av objektiva kriterier bedöma slutresultatet.
Kommissionen skall ta största möjliga hänsyn till den
utvärdering som görs av de berörda organen.

Artikel 10
Budget
1. Finansieringsramen för att genomföra detta beslut skall
vara 11,5 miljoner euro.
2. De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten
inom budgetplanens ramar.
3. För 2004 kan på kommissionens initiativ även de utgifter
för tekniskt och administrativt stöd som är till ömsesidig nytta
för kommissionen och stödmottagarna finansieras, om de inte
ingår i den offentliga administrationens sedvanliga uppgifter
och gäller identifiering, förberedande, förvaltning, uppföljning,
revision och kontroll av åtgärderna.
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Artikel 11

Artikel 13

Internationellt samarbete

Ikraftträdande

Inom ramen för Europeiska året för utbildning genom idrott får
kommissionen samarbeta med Europarådet och andra lämpliga
internationella organisationer i enlighet med förfarandet i
artikel 5.2.

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 12
Uppföljning och utvärdering
Kommissionen skall senast den 31 december 2005 till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén överlämna en rapport om
genomförandet, resultaten och den övergripande utvärderingen
av de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 6 februari 2003.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

P. EFTHYMIOU

Ordförande

Ordförande

18.2.2003
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BILAGA
ÅTGÄRDER SOM AVSES I ARTIKEL 3
A. Insatser på gemenskapsnivå
1. Möten och evenemang:
a) Anordnande av möten.
b) Anordnande av evenemang för att öka allmänhetens medvetenhet om utbildning genom idrott, bland annat
invignings- och avslutningskonferenser för Europeiska året för utbildning genom idrott.
c) Frivilliga insatser i samband med Olympiska spelen och andra idrottsevenemang under 2004.
2. Informations- och PR-kampanjer som omfattar följande:
a) Framtagning av en logotyp och slogan för Europeiska året för utbildning genom idrott vilka skall användas vid
all verksamhet i anslutning till året.
b) En informationskampanj.
c) Framtagning av verktyg och stöd tillgängliga för människor i hela gemenskapen.
d) Lämpliga initiativ från utbildningsinstitutioner och idrottsorganisationer för att sprida information om Europeiska året för utbildning genom idrott.
e) Anordnande av europeiska utbildningstävlingar som framhäver resultat och erfarenheter av de teman som
ingår i Europeiska året för utbildning genom idrott.
3. Andra insatser:
a) Inrättande av en on-line databas som utnyttjar tillgängliga resurser för att sprida goda metoder bland medlemsstaterna för användning av idrott som ett verktyg för utbildning och särskilt för att främja social integration av
mindre gynnade grupper.
b) Undersökningar och studier i vilka effekten av Europeiska året för utbildning genom idrott utvärderas.
4. Finansiering får ske på följande sätt:
a) Direkt inköp av varor och tjänster, särskilt på kommunikationsområdet, samt av enkäter och undersökningar
enligt punkt 3 b, med hjälp av öppna och/eller begränsade anbudsförfaranden.
b) Anslag för att täcka utgifter för specialevenemang för att framhäva Europeiska året för utbildning genom idrott
och öka allmänhetens medvetenhet om det. Denna finansiering får inte överstiga 80 procent av totalkostnaden.
B. Insatser på nationell nivå
Insatser på lokal, regional, nationell eller gränsöverskridande nivå kan uppfylla villkoren för finansiering ur gemenskapens budget upp till högst 50 procent av totalkostnaden, beroende på förslagets art och innehåll. Dessa insatser
får bland annat omfatta följande:
1. Evenemang med anknytning till målen för Europeiska året för utbildning genom idrott, inbegripet ett evenemang
för att inviga året.
2. Informationskampanjer och åtgärder för att sprida exempel på goda metoder utöver dem som nämns i del A.
3. Utdelning av priser eller anordnande av tävlingar för att belysa vikten av utbildning genom idrott.
4. Undersökningar och studier utöver dem som nämns i del A.
C. Insatser som inte kan få något gemenskapsstöd
Gemenskapen kommer att ge moraliskt stöd, inbegripet skriftligt tillstånd att använda logotyper och annat material
som är förknippat med Europeiska året för utbildning genom idrott, till initiativ som tas av offentliga eller privata
organisationer, när dessa organisationer kan övertyga kommissionen om att initiativen är eller kommer att vara igång
under 2004 och i väsentlig utsträckning förmodas kunna bidra till att ett eller flera av målen för Europeiska året för
utbildning genom idrott förverkligas.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 292/2003
av den 17 februari 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 18 februari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 februari 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 17 februari 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

65,8
50,4
114,9
77,0

0707 00 05

052
204
220
628
999

120,6
49,4
244,4
151,4
141,4

0709 10 00

220
999

126,0
126,0

0709 90 70

052
204
999

157,0
191,9
174,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

40,8
45,2
42,4
40,9
41,0
60,9
45,2

0805 20 10

204
512
999

78,8
64,2
71,5

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

052
204
220
464
600
624
999

60,3
70,1
61,7
137,3
74,8
77,4
80,3

0805 50 10

052
600
999

80,2
69,7
75,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

400
404
508
528
720
728
999

96,3
95,9
97,2
104,1
124,4
116,5
105,7

0808 20 50

388
400
512
528
720
999

97,0
113,5
78,4
76,0
40,9
81,2

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 293/2003
av den 17 februari 2003
om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det första anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 219/2003
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(EG) nr 2417/95 (5), skall lägsta försäljningspriser för
kött, som det utlysts anbudsförfarande för, fastställas
under hänsynstagande till de anbud som kommit in.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om gemensam organisation av marknaden för
nötkött (1), senast ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 2345/2001 (2), särskilt artikel 28.2 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

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

Artikel 1

(1)

För vissa kvantiteter nötkött som fastställs genom
kommissionens förordning (EG) nr 219/2003 (3) har det
utlysts anbudsförfarande.

(2)

Med stöd av artikel 9 i kommissionens förordning (EEG)
nr 2173/79 av den 4 oktober 1979 om tillämpningsföreskrifter för avyttring av nötkött som köpts upp av
interventionsorgan och om upphävande av förordning
(EEG) nr 216/69 (4), senast ändrad genom förordning

De lägsta försäljningspriserna för nötkött vid det första
anbudsförfarande som behandlas i förordning (EG) nr 219/
2003 och för vilket tidsfristen för inlämnande av anbud gick ut
den 11 februari 2003 fastställs i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.
EGT L 315, 1.12.2001, s. 29.
EUT L 29, 5.2.2003, s. 7.
EGT L 251, 5.10.1979, s. 12.

(5) EGT L 248, 14.10.1995, s. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/ton
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες σε
ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprĳzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat
euroina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
DEUTSCHLAND

— Vorderviertel

—

FRANCE

— Quartiers avants

650

ESPAÑA

— Cuartos delanteros

—
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Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

18.2.2003

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/ton
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες σε
ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprĳzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat
euroina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
DEUTSCHLAND

—
—
—
—

Vorderhesse (INT 21)
Schulter (INT 22)
Brust (INT 23)
Vorderviertel (INT 24)

ESPAÑA

— Paleta de intervención (INT 22)
— Pecho de intervención (INT 23)
— Cuarto delantero de intervención (INT 24)

965
720
965

FRANCE

— Flanchet d'intervention (INT 18)
— Jarret avant d'intervention (INT 21)

571
696

IRELAND

—
—
—
—
—
—

—
640
701
956
—
966

ITALIA

— Petto di manzo d'intervento (INT 23)

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

shank (INT 11)
flank (INT 18)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23
forequarter (INT 24)

702
—
—
1 032

—
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 294/2003
av den 17 februari 2003
om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det första anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 220/2003
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(EG) nr 2417/95 (5), skall lägsta försäljningspriser för
kött, som det utlysts anbudsförfarande för, fastställas
under hänsynstagande till de anbud som kommit in.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om gemensam organisation av marknaden för
nötkött (1), senast ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 2345/2001 (2), särskilt artikel 28.2 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

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

Artikel 1

(1)

För vissa kvantiteter nötkött som fastställs genom
kommissionens förordning (EG) nr 220/2003 (3) har det
utlysts anbudsförfarande.

(2)

Med stöd av artikel 9 i kommissionens förordning (EEG)
nr 2173/79 av de 4 oktober 1979 om tillämpningsföreskrifter för avyttring av nötkött som köpts upp av
interventionsorgan och om upphävande av förordning
(EEG) nr 216/69 (4), senast ändrad genom förordning

De lägsta försäljningspriserna för nötkött vid det första
anbudsförfarande som behandlas i förordning (EG) nr 220/
2003 och för vilket tidsfristen för inlämnande av anbud gick ut
den 10 februari 2003 fastställs i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.
EGT L 315, 1.12.2001, s. 29.
EUT L 29, 5.2.2003, s. 14.
EGT L 251, 5.10.1979, s. 12.

(5) EGT L 248, 14.10.1995, s. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/ton
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες σε
ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprĳzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat
euroina tonnia kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben
DANMARK
DEUTSCHLAND
ESPAÑA
FRANCE
NEDERLAND
ÖSTERREICH

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Forfjerdinger
Hinterviertel
Vorderviertel
Cuartos traseros
Cuartos delanteros
Quartiers arrière
Quartiers avant
Voorvoeten
Vorderviertel

—
1 350
750
1 351
750
—
—
750
770

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
DEUTSCHLAND

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Kugel (INT 12)
Oberschale (INT 13)
Unterschale (INT 14)
Filet (INT 15)
Hüfte (INT 16)
Roastbeef (INT 17)
Lappen (INT 18)
Hochrippe (INT 19)
Schulter (INT 22)
Vorderviertel (INT 24)

ESPAÑA

— Lomo de intervención (INT 17)

FRANCE

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Tranche grasse d'intervention (INT 12)
Tranche d'intervention (INT 13)
Semelle d'intervention (INT 14)
Filet d'intervention (INT 15)
Rumsteck d'intervention (INT 16)
Faux-filet d'intervention (INT 17)
Flanchet d'intervention (INT 18)
Epaule d'intervention (INT 22)
Poitrine d'intervention (INT 23)
Avant d'intervention (INT 24)

2 010
2 710
—
—
2 500
—
765
3 375
1 270
1 351
—
2 131
2 711
2 321
11 374
2 350
5 001
751
1 274
850
1 250
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IRELAND

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention
Intervention

thick flank (INT 12)
topside (INT 13)
silverside (INT 14)
fillet (INT 15)
rump (INT 16)
striploin (INT 17)
flank (INT 18)
fore-rib (INT 19)
shin (INT 21)
shoulder (INT 22)
brisket (INT 23)
forequarter (INT 24)

ITALIA

—
—
—
—

Girello d'intervento (INT 14)
Filetto d'intervento (INT 15)
Scamone (INT 16)
Roastbeef d'intervento (INT 17)

NEDERLAND

— Interventieschouder (INT 22)
— Interventieborst (INT 23)

L 43/13
2 181
3 531
2 400
11 477
2 512
5 781
765
3 975
1 113
1 230
952
1 250
—
—
—
—
1 255
—
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 295/2003
av den 17 februari 2003
om leverans av vegetabilisk olja som livsmedelsbistånd
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den
27 juni 1996 om principerna för förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (1), ändrad genom Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1726/2001 (2), särskilt artikel 24.1 b i
denna, och
av följande skäl:
(1)

I den nämnda förordningen fastställs förteckningen över
länder och organ som har rätt att motta gemenskapsbistånd och anges de allmänna kriterierna för transport
av livsmedelsbiståndet efter fob-stadiet.

(2)

Som en följd av flera beslut om tilldelning av livsmedelsbistånd har kommissionen tilldelat vissa mottagare vegetabilisk olja.

(3)

Dessa leveranser bör ske i enlighet med bestämmelserna
i kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den 16
december 1997 om allmänna bestämmelser för anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd
från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG)
nr 1292/96 (3). Det är nödvändigt att ange tidsfrister och
leveransvillkor för att bestämma de därav följande kostnaderna.

(4)

För att säkerställa att leveranserna för ett bestämt parti
genomförs bör anbudsgivare ha möjlighet att framskaffa
antingen rapsolja eller solrosolja. Kontrakt för leverans
av varje parti skall tilldelas den anbudsgivare som lämnar
det lägsta anbudet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Vegetabilisk olja skall framskaffas inom gemenskapen som livsmedelsbistånd för leverans till de mottagare som är förtecknade
i bilagan i enlighet med förordning (EG) nr 2519/97 och enligt
de villkor som anges i bilagan.
Leveransen skall gälla framskaffning av vegetabilisk olja som är
producerad inom gemenskapen. Framskaffning kan ej gälla
produkt som är producerad och/eller paketerad enligt metoden
för aktiv förädling.
Anbud skall omfatta antingen rapsolja eller solrosolja. Anbud
som inte innehåller uppgift om vilken typ av olja som avses
skall avvisas.
Anbudsgivare skall anses ha kännedom om och ha accepterat
alla tillämpliga allmänna och särskilda villkor. Alla andra villkor
eller förbehåll i hans anbud skall anses som oskrivna.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 166, 5.7.1996, s. 1.
(2) EGT L 234, 1.9.2001, s. 10.
(3) EGT L 346, 17.12.1997, s. 23.
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BILAGA
PARTI A
1. Aktion nr: 63/02 (A1); 64/02 (A2)
2. Mottagare (2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tfn (39-06) 6513 2988;
fax 6513 2844/3; telex 626675 WFP 1
3. Mottagarens representant: uppges av mottagaren
4. Bestämmelseland: A1: Sierra Leone; A2: Guinea
5. Vara som skall framskaffas: Raffinerad rapsolja eller raffinerad solrosolja
6. Total kvantitet (ton netto): 1 150
7. Antal partier: 1, i 2 delar (A1: 700 t; A2: 450 t)
8. Varans egenskaper och kvalitet (3) (4) (6): Se EGT C 312, 31.10.2000, s. 1 (D.1 eller D.2)
9. Emballage: Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 (10.8 A, B och C.2)
Den tomma kannans vikt: minst 135 g
10. Etikettering eller märkning (5): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (III.A.3)
— språk att använda vid märkning: A1: engelska; A2: franska
— tilläggsmärkning: —
11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad.
Framskaffningen kan ej gälla produkt som är producerad och/eller paketerad enligt metoden för aktiv förädling.
12. Fastställt leveransstadium (7): Fritt utskeppningshamnen
13. Alternativt leveransstadium: —
14. a) Utskeppningshamn: —
b) Lastningsadress: —
15. Lossningshamn: —
16. Bestämmelseort:
— hamn eller transitlager: —
— transportväg över land: —
17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet:
— första leveranstid: 31.3–20.4.2003
— andra leveranstid: 14.4–4.5.2003
18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet:
— första leveranstid: —
— andra leveranstid: —
19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel):
— första leveranstid: 4.3.2003
— andra leveranstid: 18.3.2003
20. Anbudsgarantins belopp: 15 euro/ton
21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti (1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau:
L130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Bryssel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Exportbidrag: —
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PARTI B

1. Aktion nr: 65/02
2. Mottagare (2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tfn (39-06) 6513 2988;
fax 6513 2844/3; telex 626675 WFP 1
3. Mottagarens representant: uppges av mottagaren
4. Bestämmelseland: Liberia
5. Vara som skall framskaffas: Raffinerad rapsolja eller raffinerad solrosolja
6. Total kvantitet (ton netto): 1 150
7. Antal partier: 1
8. Varans egenskaper och kvalitet (3) (4) (6): Se EGT C 312, 31.10.2000, s. 1 (D.1 eller D.2)
9. Emballage: Se EGT C 267, 13.9.1996, s. 1 (10.8 A, B och C.2)
Den tomma kannans vikt: minst 135 g
10. Etikettering eller märkning (5): Se EGT C 114, 29.4.1991, s. 1 (III.A.3)
— språk att använda vid märkning: engelska
— tilläggsmärkning: —
11. Framskaffningsmetod: Gemenskapens marknad.
Framskaffningen kan ej gälla produkt som är producerad och/eller paketerad enligt metoden för aktiv förädling.
12. Fastställt leveransstadium (7): Fritt utskeppningshamnen
13. Alternativt leveransstadium: —
14. a) Utskeppningshamn: —
b) Lastningsadress: —
15. Lossningshamn: —
16. Bestämmelseort:
— hamn eller transitlager: —
— transportväg över land: —
17. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det fastställda leveransstadiet:
— första leveranstid: 31.3–20.4.2003
— andra leveranstid: 14.4–4.5.2003
18. Leveranstid (intervall eller sista dag) för det alternativa leveransstadiet:
— första leveranstid: —
— andra leveranstid: —
19. Frist för ingivande av anbud (kl. 12.00 lokal tid i Bryssel):
— första leveranstid: 4.3.2003
— andra leveranstid: 18.3.2003
20. Anbudsgarantins belopp: 15 euro/ton
21. Adress för inlämnande av anbud och anbudsgaranti (1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau:
L130, 7/46, B-1049 Bruxelles/Bryssel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Exportbidrag: —
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Fotnoter:
(1) Ytterligare upplysningar: Torben Vestergaard (tfn [32-2] 299 30 50; fax [32-2] 296 20 05).
(2) Leverantören skall så snart som möjligt vända sig till mottagaren för att fastställa vilka fraktdokument som krävs.
(3) Leverantören skall till mottagaren överlämna ett intyg från ett officiellt organ som visar att de tillämpliga normerna
för radioaktiv strålning i den berörda medlemsstaten inte har överskridits för den produkt som skall levereras. Radioaktivitetsintyget skall innehålla uppgift om halterna cesium-134 och -137 samt halten jod-131.
(4) Leverantören skall till mottagaren eller dennes representant överlämna följande dokument vid leveransen:
— Ett sundhetscertifikat.
(5) Trots punkt III.A.3 c i EGT C 114 av den 29 april 1991 skall påskriften lyda på följande sätt: märkning ”Europeiska
gemenskapen”.
Kannorna kan märkas med etiketter.
(6) Anbud som inte innehåller uppgift om vilken typ av olja som avses skall avvisas.
(7) Anbudsgivaren ombeds särskilt uppmärksamma artikel 7.6 andra stycket i förordning (EG) nr 2519/97.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 296/2003
av den 17 februari 2003
om ändring av rådets förordning (EEG) nr 959/93 om medlemsstaternas statistiska rapportering
om andra grödor än spannmål
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, och
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 959/93 av den 5
april 1993 om medlemsstaternas statistiska rapportering om
andra grödor än spannmål (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2197/95 (2), särskilt artikel 10 i denna,
och

(4)

De åtgärder som planeras genom detta beslut
överensstämmer med yttrandet från ständiga kommittén
för jordbruksstatistik som inrättats i enlighet med beslut
72/279/EEG (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

Att behålla summan för två arealer för två former av
bomull leder till att uppgiften antingen utelämnas eller
uppskattas eller också till att arealen räknas två gånger,
och därför skall bara en areal beaktas.

Artikel 1
Bilagorna II, III, IV, V och VIII i förordning (EG) nr 959/93 skall
ersättas med bilagorna I, II, III, IV och V i denna förordning.

(2)

Det behövs exaktare kunskaper om industriväxternas art
och areal.

Artikel 2

(3)

Statistiken över foderväxter måste bli tydligare och
nomenklaturen uppdateras för att få statistik av god
kvalitet.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter
offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2003.
På kommissionens vägnar
Pedro SOLBES MIRA

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 98, 24.4.1993, s. 1.
(2) EGT L 221, 19.9.1995, s. 2.

(3) EGT L 179, 7.8.1972, s. 1.
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BILAGA I
”BILAGA II
AREALANVÄNDNING SOM AVSES I ARTIKEL 2.1 OCH 2.2

Beskrivning

New Cronos-kod

A Spannmål totalt (1)
— Ris ( )
1

B. Torkade baljväxter
— Foderärter

1050

(*)

1250

(*)

(+)

1300

(+)

1320

— Andra torkade ärter

1311

— Åkerbönor

(+)

1335 (inkl. 1338)

— Torkade bönor

(+)

1331

— Lupiner

(+)

— Andra torkade baljväxter

1343
1341, 1342, 1349

C. Rotfrukter

(+)

1350

— Potatis

(+)

1360

— Sockerbetor

(+)

1370

— Foderbetor

(+)

1381

— Andra rotfrukter
(till exempel: foderkål, kålrötter)

1382

D. Industrigrödor

(+)

1400

— Raps och rybs

(+)

1420

— Solrosfrön

(+)

1450

— Oljelin

(+)

1460

— Sojabönor

(+)

1470

— Bomull

(+)

1540

— Andra oljeväxtfrön (t.ex. vallmo-, senaps-,
sesamfrö)

1480 (exkl. 1490)

— Spånadslin

(+)

1520

— Hampa

(+)

1530

— Tobak

(+)

1550

— Humle

(+)

1560

— Andra fiberväxter

1510

— Andra industrigrödor

1570

Varav:
Cikoriarot

1571

Cikoria för inulinutvinning
Medicinalväxter, aromatiska
och kryddväxter

1572
växter

1580

Andra industrigrödor e.a.i.
E. Foderväxter och odlingsbar betesmark

1589
(+)

— Ettåriga gröna foderväxter:

Primär areal
Sekundär areal
eller registrerad eller kompletteareal (6)
rande areal (6)
(ha)
(ha)

2610
2611

— Fodermajs

(+)

2625

— Ettåriga gröna foderväxter utom majs

(+)

2612

— Fleråriga foderväxter

(+)

2671, 2672, 2673

— Tillfällig betes-, ängs- och gräsmark

(+)

2680
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Beskrivning

New Cronos-kod

F. Färska grönsaker (inklusive jordgubbar)

18.2.2003

Primär areal
Sekundär areal
eller registrerad eller kompletteareal (6)
rande areal (6)
(ha)
(ha)

(1600 + 2260)

(*)

3001

(*)

3310

(*)

— På friland eller under lågt skydd ( )
2

G. Blommor och prydnadsväxter
— På friland eller under lågt skydd (2)
H. Arealer som producerar utsäde (3)
I.

Träda, inkl. gröngödsel

2696

(*)

J.

Åkermark (A-I) (2)

0001

(*)

0002

(*)

(0003-2260)

(*)

Fruktodlingar

2040

(*)

Vinodlingar

2410

(*)

Olivodlingar

2450

(*)

1111

(*)

K. Permanent betes- och ängsmark
L. Fleråriga odlingar (utom jordgubbar)
varav

M. Odling i
skydd (4)

växthus

eller

under

högt

varav
Färska grönsaker

1112

(*)

(*)

Blommor och prydnadsväxter

1113

(*)

(*)

Permanenta grödor

1114

(*)

(*)

N. Andra arealer inkl. köksträdgårdar ( )

0004

(*)

O. Outnyttjad jordbruksareal (A-I) + (K-N)

0005

(*)

5

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

Uppgifter om spannmål och ris samlas redan in i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 837/90 (EGT L 88, 3.4.19890, s. 1).
Odling i växthus eller under högt skydd är undantagen (strukturundersökningskod D/15, D/17 och G/07) liksom köksträdgårdar.
Specificerat i enlighet med kommissionens direktiv (EG) nr 143/2002 (bilaga I : kod D/19) (EGT L 24, 26.1.2002, s. 16).
Odling i växthus eller under högt skydd omfattar färska grönsaker, blommor och prydnadsväxter liksom fleråriga odlingar.
Lämnande av uppgifter om arealer med köksträdgårdar är inte obligatoriskt för Danmark, Nederländerna, Österrike, Finland, Sverige och
Förenade kungariket.
(6) Se definitionen i bilaga I.
(+) Den berörda grödan finns även i bilaga III.
(*) Lämnande av uppgifter är inte obligatoriskt.”
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BILAGA II
”BILAGA III
GRÖDOR SOM AVSES I ARTIKEL 2.3
Beskrivning

B. Torkade baljväxter
— Foderärter
— Bondbönor och åkerbönor

New Cronos-kod

1300
1320
1335 (inkl. 1338)

— Trädgårdsbönor

1331

— Lupiner

1343

C. Rotfrukter

1350

— Potatis

1360

— Sockerbetor

1370

— Foderbetor (*)

1381

D. Industrigrödor

1400

— Raps och rybs

1420

— Solrosfrön

1450

— Oljelin

1460

— Sojabönor

1470

— Bomullsfrö

1490

— Bomullsfiber

1540

— Spånadslin

1520

— Hampa

1530

— Tobak

1550

— Humle

1560

E. Foderväxter och odlingsbar betesmark (*)

2610

Varav
— Fodermajs (*)

2625

— Ettåriga gröna foderväxter utom majs (*)

2612

— Fleråriga foderväxter
— Tillfällig betes-, ängs- och gräsmark
(*) Överföring av frivilliga uppgifter.
= Upplysningar om avkastning krävs inte.”

2671, 2672, 2673
2680

Avkastning
100 kg/ha

Produktion
(1 000 t)
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BILAGA III
”BILAGA IV
KRAV PÅ NOGGRANNHETEN HOS DE UPPGIFTER SOM KRÄVS I VARJE MEDLEMSSTAT FÖR GRUPPER
AV AREALER ENLIGT ARTIKEL 4.3

New Cronos-kod

Beskrivning

Högsta acceptabla
variationskoefficient
(%)

Högsta acceptabla
standardavvikelse
(ha)

1300

B. Torkade baljväxter

3

5 000

1350

C. Rotfrukter

3

5 000

1400

D. Industrigrödor

3

5 000

2610

E. Foderväxter och odlingsbar betesmark (1)

3

5 000

(1600 + 2260)

F. Färska grönsaker (inkl. jordgubbar)

3

5 000

2696

I.

3

5 000

Träda, inkl. gröngödsel

(1) Foderväxter och odlingsbar betesmark omfattar
a) ettåriga gröna foderväxter (New Cronos-kod 2611)
b) fleråriga foderväxter (New Cronos-kod 2671, 2672, 2673)
c) tillfällig betes-, ängs- och gräsmark (New Cronos-kod 2680)
Anmärkning: Tillfällig betes-, ängs- och gräsmark: Noggrannheten för spannmål och ris är redan fastställd i förordning (EEG) nr 837/90.
Bokstäverna B, C, D, E, F och I hänvisar till rubriker i bilaga II.”
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BILAGA IV
”BILAGA V
AREALER OCH PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 6
New Cronos-kod

Areal under odling (2)
(1 000 ha)

B. Torkade baljväxter (totalt)

1300

•

C. Rotfrukter
— Sockerbetor

1370

•

D. Industrigrödor
— Oljeväxtfrön (1)

1410

•

1420
1450
1470
(1460 + 1520)

•
•
•
•

— Bomull

1540

•

Beskrivning

—
—
—
—

Raps och rybs
Solrosfrön
Sojabönor
Spånadslin och oljelin

— Tobak

1550

•

I.

Träda (inklusive gröngödsel)

2696

•

J.

Odlingsbar mark (totalt)

0001

•

0002

•

(0003 –2260)

•

— Fruktodlingar

2040

•

— Vinodlingar

2410

•

— Olivodlingar

2450

•

0005

•

K. Permanent betes- och ängsmark
L. Fleråriga odlingar

O. Utnyttjad jordbruksareal

Produktion
(1 000 t)

•

•
•
•

•

(1) Exklusive arealer med oljelin och bomullsfrö.
(2) Areal under odling definieras som summan av primära och sekundära arealer eller registrerade och kompletterande arealer för de medlemsstater som anges i bilaga 9, och
huvudarealerna för de övriga medlemsstaterna.

•

= Uppgifter om avkastning krävs inte.
= Uppgifter krävs.

Anmärkning: Bokstäverna B, C, D, I, J, K, L och O hänvisar till rubriker i bilaga II.”
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BILAGA V

”BILAGA VIII

AREALER AV MARGINELL BETYDELSE OCH AREALER SOM SKALL INGÅ I DEN REGIONALA STATISTIKUNDERSÖKNINGEN
SV

New Cronos-kod

1300

Primär areal eller registrerad areal

B. Torkade baljväxter

B

DK

D

EL

E

F

IRL

I

L

NL

A

P

FIN

S

UK

m

•

•

•

•

•

m

•

•

m

•

•

•

•

•

1

Foderärter

m

•

•

m

•

•

m

m

•

m

•

m

•

•

•

2

1311

Andra ärter

—

m

m

m

•

m

—

m

m

m

m

m

m

m

•

3

1335

Bond- och åkerbönor (inklusive 1338)

m

—

•

•

•

•

m

•

•

m

•

m

m

m

•

4

1331

Trädgårdsbönor

m

—

m

•

•

m

—

•

m

m

m

•

—

m

•

5

1343

Lupiner

—

m

m

m

•

m

—

m

—

—

m

m

—

—

m

6

Andra torkade baljväxter

m

—

m

•

•

m

—

•

—

—

m

m

m

—

m

7

1341
1342
1349
1350

C. Rotfrukter

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

8

1360

Potatis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9

1370

Sockerbetor

•

•

•

•

•

•

•

•

m

•

•

m

•

•

•

10

1381

Foderbetor

•

•

•

—

m

•

•

m

m

m

m

m

m

m

m

11

1382

Andra rotfrukter

m

m

m

m

m

•

•

m

m

m

m

m

m

—

•

12

1400

D. Industrigrödor

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

13

1420

Raps och rybs

•

•

•

—

m

•

m

•

•

m

•

m

•

•

•

14

1450

Solrosfrön

—

—

•

•

•

•

—

•

—

—

•

•

m

—

—

15

1470

Sojabönor

—

—

m

m

m

•

—

•

—

—

•

m

—

—

—

16

1460 och 1520

•

m

m

—

m

•

m

m

m

m

m

m

m

m

•

17

Bomull

—

—

—

•

•

m

—

m

—

—

—

m

—

—

—

18

Andra oljeväxtfrön
(t. ex. : vallmo-, senaps-, sesamfrö)

m

m

m

m

m

m

—

m

m

m

m

m

m

—

•

19

1530

Hampa

—

—

—

—

m

m

—

m

m

m

m

m

m

—

•

20

1550

Tobak

m

—

m

•

•

•

—

•

—

—

m

m

—

—

—

21

1560

Humle

m

—

•

—

m

m

m

m

—

—

m

m

—

—

m

22

1570

Andra industrigrödor

•

—

m

m

m

m

—

m

m

m

m

m

m

m

•

23

1480 (exkl. 1490)
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Spånadslin och oljelin

1540
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1320

2610

Primär areal eller registrerad areal

E. Foderväxter och odlingsbar betesmark

B

DK

D

EL

E

F

IRL

I

L

NL

A

P

FIN

S

UK

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

24

2611

Ettåriga gröna foderväxter

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

25

2625

Fodermajs

•

•

•

m

•

•

•

•

•

•

•

•

—

m

•

26

2612

Ettåriga gröna foderväxter utom majs

m

•

•

•

•

•

•

•

•

•

m

•

•

•

•

27

Fleråriga foderväxter

m

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

m

•

28

Tillfällig betes-, ängs- och gräsmark

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

29

F. Färska grönsaker

•

•

•

•

•

•

m

•

m

•

•

•

•

•

•

30

3001

G. Blommor och prydnadsväxter

m

m

•

•

m

•

m

•

m

•

m

m

m

m

•

31

3310

H. Arealer som producerar utsäde

m

•

•

•

m

•

m

•

m

•

m

m

m

•

m

32

2696

I.

Träda inklusive gröngödsel

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

33

SV

2671

18.2.2003

New Cronos-kod

2672
2673
2680
(1600 + 2260)

Anmärkning: Bokstäverna B, C, D, E, F, G, H och I hänvisar till rubriker i bilaga II.”
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’•’: Skall ingå i den normala statistiska undersökning som avses i artikel 3.1.
’m’: Arealer av marginell betydelse (dvs. arealer på mindre än 5 000 ha och under 1 % av åkermarken i den berörda medlemsstaten).
’—’: Grödan odlas inte.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 297/2003
av den 17 februari 2003
om tillämpningsföreskrifter för tullkvoter för nötkött med ursprung i Chile
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

antal tullkvoter för nötkött krävs äkthetsintyg för perioder om tolv månader och att perioderna skall inledas
den 1 juli. För att göra förvaltningen enhetlig bör det
antas analoga tillämpningsföreskrifter för den aktuella
kvoten för nötkött med ursprung i Chile.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 2345/2001 (2), särskilt artikel 32.1 i denna,
och

(5)

För en god förvaltning av importen av de aktuella
produkterna bör det föreskrivas att importlicens endast
får utfärdas efter det att det gjorts en granskning, särskilt
av uppgifterna i äkthetsintyget.

(6)

Total eller partiell återbetalning av importtullar på grund
av den tullfrihet som träder ikraft den 1 februari 2003
skall göras i enlighet med bestämmelserna i artikel 236 i
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober
1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (10), senast ändrad genom Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 2700/2000 (11), och
föreskrifterna i artikel 878 och följande 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 (12), senast ändrad genom förordning (EG) nr
444/2000 (13).

(7)

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

av följande skäl:
(1)

I rådets beslut 2002/979/EG av den 18 november 2002
om undertecknande och provisorisk tillämpning av vissa
bestämmelser i avtalet om upprättande av en associering
mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater,
å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan (3),
fastställs att vissa artiklar i avtalet skall tillämpas provisoriskt i avvaktan på att avtalet träder i kraft. Detta gäller
bland annat artikel 71.5 i avtalet enligt vilken det från
och med den 1 februari 2003 skall öppnas en tullkvot
för 1 000 ton nötkött med en årlig ökning på 100 ton.

(2)

Kvoten bör förvaltas med hjälp av importlicenser.
Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9
juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för
systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2299/2001 (5) och
kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26
juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen
med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn
och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (6),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2492/2001 (7),
bör därför tillämpas med förbehåll för vissa undantag.

(3)

Chile har åtagit sig att utfärda äkthetsintyg som visar att
produkterna har sitt ursprung i Chile. Det är nödvändigt
att utforma en förlaga för äkthetsintyget och att fastställa
bestämmelser för dess användning.

(4)

I kommissionens förordning (EG) nr 936/97 av den 27
maj 1997 om öppnande och förvaltning av tullkvoter
för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt
fryst buffelkött (8), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1524/2002 (9), föreskrivs att det inom ramen för ett

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 21.
315, 1.12.2001, s. 39.
352, 30.12.2002, s. 1.
152, 24.6.2000, s. 1.
308, 27.11.2001, s. 19.
143, 27.6.1995, s. 35.
337, 20.12.2001, s. 18.
137, 28.5.1997, s. 10.
229, 27.8.2002, s. 7.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. Inom ramen för den tullkvot som föreskrivs i beslut
2002/979/EG och i enlighet med bestämmelserna i den här
förordningen får de produkter med ursprung i Chile som anges
i bilaga I importeras med befrielse från den tull som fastställs i
Gemensamma tulltaxan under perioder som löper från den 1
juli till den 30 juni varje år.
I bilaga I anges vilka produktkvantiteter enligt punkt 1 som får
importeras under varje importperiod.
2. Den kvot som avses i punkt 1 skall när det gäller 2003
öppnas för en kompletterande period från den 1 februari 2003
till den 30 juni 2003.
(10)
(11)
(12)
(13)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

302, 19.10.1992, s. 1.
311, 12.12.2000, s. 17.
253, 11.10.1993, s. 1.
68, 12.3.2002, s. 11.
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Artikel 2

Artikel 5

Vid all import inom den kvot som avses i punkt 1 skall en
importlicens uppvisas vid övergången till fri omsättning.

1. Genom undantag från artikel 4 får den behöriga myndigheten utfärda importlicenser i följande fall:

Med förbehåll för bestämmelserna i den här förordningen skall
förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1445/95
tillämpas på importlicenserna.

a) Äkthetsintyget i original visas upp, men det har ännu inte
kommit några uppgifter om detta från kommissionen.

Full importtull enligt Gemensamma tulltaxan skall tas ut för
kvantiteter utöver den angivna kvantiteten i importlicensen,
med förbehåll för bestämmelserna i artikel 8.4 i förordning
(EG) nr 1291/2000.

Artikel 3
1.
I licensansökan och i licensen skall i fält 8 anges ”Chile”.
Licensen innebär skyldighet att importera från Chile.
2.
I fält 20 i licensansökan och i licensen skall löpnummer
09.4181 och en av följande uppgifter anges:
— Reglamento (CE) n 297/2003
o

— Forordning (EF) nr. 297/2003
— Verordnung (EG) Nr. 297/2003
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 297/2003
— Regulation (EC) No 297/2003
— Règlement (CE) no 297/2003
— Regolamento (CE) n. 297/2003
— Verordening (EG) nr. 297/2003
— Regulamento (CE) n.o 297/2003

b) Äkthetsintyget i original visas inte upp och det har inte
kommit några uppgifter om detta från kommissionen.
c) Äkthetsintyget i original visas upp och kommissionens
uppgifter om detta har kommit, men vissa uppgifter
stämmer inte.
2. I de fall som anges i punkt 1 och i vilka licens får utfärdas
genom undantag från artikel 4 i förordning (EG) nr 1445/95
skall säkerhetsbeloppet för importlicensen motsvara de aktuella
produkternas fulla tullsats enligt Gemensamma tulltaxan den
dag då ansökan om importlicens lämnas in.
Efter det att äkthetsintyget i original och uppgifterna om
intyget från kommissionen mottagits, och efter kontroll av att
uppgifterna stämmer skall medlemsstaterna släppa säkerheten
enligt första stycket på villkor att den säkerhet som avses i
artikel 4 andra strecksatsen i förordning (EG) nr 1445/95 har
ställts för samma importlicens.
Uppvisande av originalexemplaret av äkthetsintyget, utfärdat
enligt bestämmelserna, för den behöriga myndigheten innan
giltighetstiden för den aktuella importlicensen har löpt ut är ett
primärt krav i den mening som avses i artikel 20 i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 (1) för den undantagssäkerhet som avses i första stycket.
De belopp av säkerheten som avses i första stycket skall anses
förverkade och behållas som tull.

— Asetus (EY) N:o 297/2003
— Förordning (EG) nr 297/2003

Artikel 6

Artikel 4

Äkthetsintyg och importlicenser skall vara giltiga i tre månader
från det datum då de utfärdats.

1.
Det utfärdande organet enligt artikel 8 skall utfärda ett
äkthetsintyg i enlighet med artikel 7 som intygar att produkterna har sitt ursprung i Chile.

Giltighetstiden får emellertid inte sträcka sig längre än till den
30 juni.

Äkthetsintyget i original och en kopia skall lämnas in till
behörig myndighet i den berörda medlemsstaten (nedan kallad
”den behöriga myndigheten”) samtidigt som den första ansökan
om importlicens som intyget avser lämnas in. Den behöriga
myndigheten skall behålla originalet till äkthetsintyget.

Artikel 7

2.
Ett äkthetsintyg kan användas för flera ansökningar om
importlicens så länge den kvantitet som anges i intyget inte
överskrids. Den behöriga myndigheten skall i så fall visera
intyget och ange kvantiteterna.
3.
Den behöriga myndigheten skall utfärda importlicensen
så snart den har försäkrat sig om att alla de uppgifter som finns
på äkthetsintyget motsvarar de upplysningar i frågan som finns
i kommissionens veckomeddelanden. Om så inte är fallet kan
importlicens inte utfärdas.

1. Äkthetsintyget enligt artikel 4 skall upprättas i ett original
och minst en kopia på en blankett enligt förlagan i bilaga II.
Blankettens format skall vara omkring 210 × 297 mm och
papperets vikt skall vara minst 40 gram per kvadratmeter.
2. Blanketterna skall vara tryckt och ifyllas på ett av gemenskapens officiella språk. Den får dessutom tryckas och ifyllas på
det officiella språket i Chile.
(1) EGT L 205, 3.8.1985, s. 5.

L 43/28

Europeiska unionens officiella tidning

SV

3.
Varje äkthetsintyg skall förses med ett utfärdandenummer
som skall anges av den utfärdande myndigheten enligt artikel 8.
Kopiorna skall ha samma utfärdandenummer som originalet.
4.
Originalet och kopiorna av äkthetsintyget skall fyllas i på
maskin eller för hand. I det senare fallet bör de skrivas med
svart bläck och versala tryckbokstäver.
5.
Äkthetsintyget skall inte vara giltigt om det inte är
vederbörligen ifyllt samt viserat av det utfärdande organet enligt
artikel 8.
Äkthetsintyget skall anses vederbörligen viserat när det anger
plats och datum för utfärdande och bär den utfärdande
myndighetens stämpel och har undertecknats av behörig
tjänsteman eller behöriga tjänstemän.
Stämpeln kan ersättas av ett tryckt sigill såväl på originalet som
på kopiorna av äkthetsintyget.
Artikel 8

18.2.2003

b) förpliktiga sig att minst en gång i veckan förse kommissionen med varje upplysning som kan vara av nytta för att
bekräfta de uppgifter som anges i äkthetsintygen.
2. Bilaga III kan revideras av kommissionen när ett
utfärdande organ inte längre är erkänt, när det inte uppfyller
sina förpliktelser eller när ett nytt utfärdande organ utses.

Artikel 9
Kommissionen skall till medlemsstaterna översända prov på de
stämplar som det utfärdande organet använder och uppgifter
om namnen på de tjänstemän som enligt uppgift från Chile
getts behörighet att utfärda äkthetsintyg, samt prov på deras
namnteckningar.

Artikel 10

1.
Det organ som av Chile utses till behörigt organ för
utfärdande av äkthetsintygen (nedan kallat ”det utfärdande
organet”) och som anges i bilaga III skall

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

a) förpliktiga sig att kontrollera de uppgifter som anges i
äkthetsintyget,

Artikel 1 skall tillämpas från och med den 1 februari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

18.2.2003
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BILAGA I
Produkter som omfattas av det tullmedgivande som avses i artikel 1:

Löpnummer

09.4181

KN-nummer

0201 20
0201 30 00
0202 20
0202 30

Varuslag

Kött av nötkreatur
eller andra oxdjur,
färskt, kylt eller
fryst (1)

Tullnedsättning
%

Kvantitet för perioden 1.2.2003–
30.6.2003
(Produkternas nettovikt i ton)

Årlig kvantitet fr.o.m.
1.7.2003 t.o.m.
30.6.2004
(Produkternas nettovikt i ton)

Årlig ökning fr.o.m.
1.7.2004
(Produkternas nettovikt i ton)

100

416,667

1 050

100

(1) I denna förordning avses med ”fryst kött” sådant kött som vid införseln till gemenskapens tullområde har en inre temperatur på högst - 12 °C.
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BILAGA III
Organ som bemyndigats av Chile att utfärda äkthetsintyg:
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Avenida Bulnes 140
Santiago
Chile
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 298/2003
av den 17 februari 2003
om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

getter, svin och färskt kött eller köttprodukter (3), senast
ändrat genom förordning (EG) 1452/2001 (4).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2286/2002 av den
10 december 2002 om den ordning som skall gälla för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning
av jordbruksprodukter med ursprung i stater i Afrika, Västindien eller Stillahavsområdet (AVS) och om upphävande av
förordning (EEG) nr 1706/98 (1), särskilt artikel 5 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1918/98
av den 9 september 1998 om fastställande av tillämpningsföreskrifter inom sektorn för nötkött för rådets förordning (EG)
nr 1706/98 om de bestämmelser som gäller för jordbruksprodukter och vissa varor som framställts genom förädling av jordbruksprodukter som har sitt ursprung i Afrika, Västindien eller
Stillahavsområdet (AVS) och om upphävande av förordning
(EG) nr 589/96 (2), särskilt artikel 4 i denna, och

Artikel 1
Följande medlemsstater skall den 21 februari 2003 utfärda
importlicenser för nötköttsprodukter, uttryckta i urbenat kött,
med ursprung i vissa AVS-stater, för nedanstående kvantiteter
och ursprungsländer:
Tyskland:
— 100 ton med ursprung i Botswana.
— 50 ton med ursprung i Namibia.
Förenade kungariket:

av följande skäl:

— 300 ton med ursprung i Botswana.
— 60 ton med ursprung i Namibia.

(1)

(2)

(3)

(4)

Genom artikel 1 i förordning (EG) nr 1918/98 är det
möjligt att utfärda importlicenser för nötköttsprodukter.
Importen får dock inte överstiga de kvantiteter som är
fastställda för vart och ett av dessa exporterande tredje
länder.

De licensansökningar som ingivits från den 1 till och
med den 10 februari 2003, uttryckta i urbenat kött, i
enlighet med förordning (EG) nr 1918/98, överstiger för
produkter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar,
Swaziland, Zimbabwe och Namibia inte de tillgängliga
kvantiteterna för dessa länder. Det är därför möjligt att
utfärda importlicenser för de kvantiteter som det har
ansökts om licens för.

De kvantiteter för vilka det kan ansökas om licenser från
och med den 1 mars 2003 bör fastställas inom ramarna
för den totala kvantiteten på 52 100 ton.

Det bör understrykas att denna förordning inte påverkar
rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972
om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och

(1) EGT L 348, 21.12.2002, s. 5.
(2) EGT L 250, 10.9.1998, s. 16.

— 60 ton med ursprung i Swaziland.

Artikel 2
Licensansökningar kan, i enlighet med artikel 3.2 i förordning
(EG) nr 1918/98, inges under loppet av de tio första dagarna i
mars 2003 för följande kvantiteter urbenat kött:
Botswana:

18 515,5 ton

Kenya:

142 ton

Madagaskar:

7 579 ton

Swaziland:

3 228 ton

Zimbabwe:

9 100 ton

Namibia:

12 190 ton.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2003.
(3) EGT L 302, 31.12.1972, s. 28.
(4) EGT L 198, 21.7.2001, s. 11.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 299/2003
av den 17 februari 2003
om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

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

(2)

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

(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Världsmarknadspriset på orensad bomull, som avses i artikel 4
i förordning (EG) nr 1051/2001, fastställs till 26,139 EUR/
100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148, 1.6.2001, s. 1.
148, 1.6.2001, s. 3.
210, 3.8.2001, s. 10.
223, 20.8.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 300/2003
av den 17 februari 2003
om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko
samt Västbanken och Gazaremsan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 4088/87 av den
21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med
ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i
Västbanken och Gazaremsan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/97 (2), särskilt artikel 5.2 a i denna, och
av följande skäl:
Enligt artikel 2.2 och artikel 3 i ovan nämnda förordning (EEG)
nr 4088/87 skall gemenskapens import- och producentpriser
fastställas var fjortonde dag för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga rosor och
småblommiga rosor och de skall tillämpas två veckor i taget.
Enligt artikel 1b i kommissionens förordning (EEG) nr 700/88
av den 17 mars 1988 om vissa tillämpningsföreskrifter för
systemet för import till gemenskapen av vissa blomsterprodukter med ursprung i Cypern, Israel och Jordanien samt i

Västbanken och Gazaremsan (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2062/97 (4), skall dessa priser för tvåveckorsperioder fastställas på grundval av viktade uppgifter som lämnas
av medlemsstaterna. Det är viktigt att dessa fastställs utan
dröjsmål för att tillämpliga tullar skall kunna fastställas. Det är
därför lämpligt att föreskriva att denna förordning omedelbart
träder i kraft.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De producent- och importpriser i gemenskapen för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga
rosor och småblommiga rosor som avses i artikel 1b i förordning (EEG) nr 700/88 för en tvåveckorsperiod fastställs i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2003.
Den skall tillämpas från den 19 februari till den 4 mars 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.
(2) EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.

(3) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
(4) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 17 februari 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och
importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i
Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan
(EUR per 100 enheter)
Period: den 19 februari till den 4 mars 2003
Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

18,25

12,23

85,89

34,00

Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

Israel

15,68

12,60

27,73

28,57

Marocko

22,81

15,28

—

—

Cypern

—

—

—

—

Jordanien

—

—

—

—

16,23

10,00

—

—

Gemenskapens producentpris

Gemenskapens importpris

Västbanken och Gazaremsan
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 301/2003
av den 17 februari 2003
om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på
import av prydnadsnejlikor (på kvist) med ursprung i Västbanken och Gaza
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

På grundval av de priser som har noterats i enlighet med
förordningarna (EEG) nr 4088/87 och (EEG) nr 700/88
konstateras att de villkor som föreskrivs i artikel 2.2 i
förordning (EEG) nr 4088/87 om upphävande av
förmånstullarna är uppfyllda i fråga om prydnadsnejlikor
(på kvist) med ursprung i Västbanken och Gaza. Gemensamma tulltaxans tullsats bör därför återinföras.

(6)

Kvoten för produkterna i fråga täcker perioden 1
januari–31 december 2003. Som en följd därav gäller
upphävandet av förmånstullen och återinförandet av
Gemensamma tulltaxans tull senast till slutet av den perioden.

(7)

Mellan Förvaltningskommittén för levande växter och
blomsterprodukters möten skall dessa åtgärder vidtas av
kommissionen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av den
21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med
ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i
Västbanken och Gazaremsan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/97 (2), särskilt artikel 5.2 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EEG) nr 4088/87 föreskrivs villkoren för
att tillämpa förmånstullar på storblommiga rosor,
småblommiga rosor, nejlikor (standard) och prydnadsnejlikor (spray) inom gränserna för de tullkvoter som
årligen öppnas för import till gemenskapen av färska
snittblommor.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(2)

3

Genom rådets förordning (EG) nr 747/2001 ( ), ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 786/2002 (4),
öppnas och föreskrivs villkoren för förvaltningen av
gemenskapens tullkvoter för färske snittblommor och
blomknoppar med ursprung i respektiven Cypern,
Egypten, Israel, Jordanien, Malta, Marocko och
Västbanken och Gazaremsan.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 300/2003 (5)
fastställs gemenskapens import- och producentpriser på
nejlikor och rosor med avseende på tillämpningen av
importförfarandena.

(4)

I kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 (6), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2062/97 (7), fastställs
närmare tillämpningsföreskrifter för dessa förfaranden.

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

EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.
EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.
EGT L 109, 19.4.2001, s. 2.
EGT L 127, 14.5.2002, s. 3.
Se sidan 35 i detta nummer av EUT.
EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.

Artikel 1

Med avseende på import av prydnadsnejlikor (på kvist) (KNnummer ex 0603 10 20) med ursprung i Västbanken och Gaza
skall de förmånstullar som fastställs i förordning (EG) nr 747/
2001 upphävas och Gemensamma tulltaxans tullsats återinföras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2003.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

18.2.2003

18.2.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 302/2003
av den 17 februari 2003
om återinförande av förmånstullar vid import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung
i Västbanken och Gaza
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

Den förmånstull som fastställs för enkelblommiga
nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza
genom förordning (EG) nr 747/2001 upphävs genom
kommissionens förordning (EG) nr 25/2003 (8).

(6)

På grundval av de prisnoteringar som har gjorts i
enlighet med förordningarna (EEG) nr 4088/87 och
(EEG) nr 700/88 måste det konstateras att villkoret för
att återinföra den förmånstull som föreskrivs i artikel 2.3
sista strecksatsen i förordning (EEG) nr 4088/87 är
uppfyllt i fråga om enkelblommiga nejlikor (standard)
med ursprung i Västbanken och Gaza. Förmånstullen
bör därför återinföras.

(7)

Mellan Förvaltningskommittén för levande växter och
blomsterprodukters möten skall dessa åtgärder vidtas av
kommissionen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av den
21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med
ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i
Västbanken och Gazaremsan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/97 (2), särskilt artikel 5.2 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

I förordning (EEG) nr 4088/87 fastställs villkoren för
tilllämpningen av förmånstullar på storblommiga rosor,
småblommiga rosor, nejlikor och prydnadsnejlikor (på
kvist) inom gränserna för de tullkvoter som årligen
öppnas för import av färska snittblommor till gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Genom rådets förordning (EG) nr 747/2001 (3), ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 786/2002 (4),
öppnas och föreskrivs villkoren för förvaltningen av
gemenskapens tullkvoter för färska snittblommor og
blomknoppar med ursprung i respektive Cypern,
Egypten, Israel, Malta, Marocko och Västbanken och
Gazaremsan.

I kommissionens förordning (EG) nr 300/2003 (5)
fastställs gemenskapens producent- och importpriser på
nejlikor och rosor för tillämpningen av förfarandet vid
import från de berörda länderna.

Artikel 1

1. I fråga om import av enkelblommiga nejlikor (standard)
(KN-nummer ex 0603 10 20) med ursprung i Västbanken och
Gaza skall den förmånstullsats som fastställdes i förordningen
(EG) nr 747/2001 återinföras.

2.

Förordning (EG) nr 25/2003 upphävs.

I kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 (6), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 2062/97 (7), fastställs
tillämpningsföreskrifter för dessa förfaranden.
Artikel 2

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

EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.
EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.
EGT L 109, 19.4.2001, s. 2.
EGT L 127, 14.5.2002, s. 3.
Se sidan 35 i detta nummer av EUT.
EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.

Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2003.
(8) EGT L 2, 7.1.2003, s. 21.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

18.2.2003

18.2.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 303/2003
av den 17 februari 2003
om återinförande av förmånstullar vid import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung
i Israel
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

I kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 (6), senast
ändrad genom förordning (EEG) nr 2062/97 (7), fastställs
tillämpningsföreskrifter för dessa förfaranden.

(5)

Den förmånstull som fastställs för enkelblommiga
nejlikor (standard) med ursprung i Israel genom förordning (EG) nr 747/2001 upphävs genom kommissionens
förordning (EG) nr 23/2003 (8).

(6)

På grundval av de prisnoteringar som har gjorts i
enlighet med förordningarna (EEG) nr 4088/87 och
(EEG) nr 700/88 måste det konstateras att villkoret för
att återinföra den förmånstull som föreskrivs i artikel 2.3
sista strecksatsen i förordning (EEG) nr 4088/87 är
uppfyllt i fråga om enkelblommiga nejlikor (standard)
med ursprung i Israel. Förmånstullen bör därför återinföras.

(7)

Mellan Förvaltningskommittén för levande växter och
blomsterprodukters möten skall dessa åtgärder vidtas av
kommissionen.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av den
21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med
ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i
Västbanken och Gazaremsan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/97 (2), särskilt artikel 5.2 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EEG) nr 4088/87 fastställs villkoren för
tilllämpningen av förmånstullar på storblommiga rosor,
småblommiga rosor, nejlikor och prydnadsnejlikor (på
kvist) inom gränserna för de tullkvoter som årligen
öppnas för import av färska snittblommor till gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(2)

3

Genom rådets förordning (EG) nr 747/2001 ( ), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 786/2002 (4), öppnas
och föreskrivs förvaltningen av gemenskapens tullkvoter
för färska snittblommor och blomknoppar med
ursprung i Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Malta,
Marocko, Västbanken och Gazaremsan, Tunisien och
Turkiet, samt om föreskrifter för ökning och anpassning
av dessa tullkvoter.

1. I fråga om import av enkelblommiga nejlikor (standard)
(KN-nummer ex 0603 10 20) med ursprung i Israel skall den
förmånstullsats som fastställdes i förordningen (EG) nr 747/
2001 återinföras.

2.

(3)

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

I kommissionens förordning (EG) nr 300/2003 (5)
fastställs gemenskapens producent- och importpriser på
nejlikor och rosor för tillämpningen av förfarandet vid
import från de berörda länderna.
EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.
EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.
EGT L 109, 19.4.2001, s. 2.
EGT L 124, 14.5.2002, s. 3.
Se sidan 35 i detta nummer av EUT.

Förordning (EG) nr 23/2003 upphävs.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2003.
(6) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
(7) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.
(8) EGT L 2, 7.1.2003, s. 27.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 februari 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

18.2.2003

18.2.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 43/43

II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTET

EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
av den 15 januari 2003
om utnämning av europeisk ombudsman
(2003/103/EG, Euratom)
EUROPAPARLAMENTET FATTAR DETTA BESLUT

med beaktande av omröstningen under sammanträdena den 14
och 15 januari 2003.

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska
gemenskaperna, särskilt artikel 21, andra stycket 2, och artikel
195,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska
atomenergigemenskaperna, särskilt artikel 107 d,

Nikiforos DIAMANDOUROS utses till europeisk ombudsman.

med beaktande av sitt beslut av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsprövning (1) och ändrat genom beslut av den 14 mars 2002 (2),
med beaktande av artikel 177 i arbetsordningen,
med bektande av ansökningsomgången avseende utnämningen (3),

(1) EGT L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) EGT L 92, 9.4.2002, s. 13.
(3) EGT C 213, 7.9.2002, s. 10.

Utfärdat i Strasbourg den 15 januari 2003.
På Europaparlamentets vägnar
P. COX

Ordförande
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RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 6 februari 2003
om utnämning av en suppleant i Regionkommittén
(2003/104/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta,
med beaktande av den österrikiska regeringens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Rådet antog den 22 januari 2002 ett beslut (1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i
Regionkommittén.

(2)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att Anton KOCZUR avgått,
vilket meddelades rådet den 28 november 2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
Bernd VÖGERLE utnämns till suppleant i Regionkommittén som ersättare för Anton KOCZUR under återstoden av dennes mandatperiod, dvs. till och med den 25 januari 2006.

Utfärdat i Bryssel den 6 februari 2003.
På rådets vägnar
P. EFTHYMIOU

Ordförande

(1) EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 17 februari 2003
om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för
detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av spiromesifen och metrafenon i bilaga I till
rådets direktiv 91/414/EEG
[delgivet med nr K(2003) 530]
(Text av betydelse för EES)

(2003/105/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

Genom detta beslut ges en formell bekräftelse på
gemenskapsnivå av att dokumentationen i princip anses
uppfylla kraven på uppgifter och upplysningar enligt
bilaga II och, när det gäller åtminstone ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga,
enligt bilaga III till direktiv 91/414/EEG.

(5)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli
1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1),
senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/81/EG (2),
särskilt artikel 6.3 i detta, och
av följande skäl:
(1)

I direktiv 91/414/EEG föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över de verksamma ämnen som
får användas i växtskyddsmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(2)

En samlad dokumentation över det verksamma ämnet
spiromesifen lämnades in av Bayer AG, Tyskland
(numera Bayer CropScience), till myndigheterna i
Förenade kungariket den 18 april 2002 med en begäran
om att detta verksamma ämne skulle föras in i bilaga I
till direktiv 91/414/EEG. För metrafenon inlämnades en
samlad dokumentation av BASF AG, Belgien, till
myndigheterna i Förenade kungariket den 4 juni 2002.

(3)

Myndigheterna i Förenade kungariket och Belgien har
uppgett för kommissionen att dokumentationen efter en
första genomgång verkar vara fullständig när det gäller
kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II till
direktiv 91/414/EEG. Dokumentationen verkar även
innehålla de uppgifter och upplysningar som krävs enligt
bilaga III till direktiv 91/414/EEG när det gäller ett
växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i
fråga. I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG
överlämnade de sökande företagen därefter dokumentationen till kommissionen och övriga medlemsstater
varvid den vidarebefordrades till Ständiga kommittén för
livsmedelskedjan och djurhälsa.

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.
(2) EGT L 276, 12.10.2002, s. 28.

Den dokumentation beträffande de verksamma ämnen som
anges i bilagan till detta beslut och som har överlämnats till
kommissionen och medlemsstaterna för att ämnena i fråga skall
kunna föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG uppfyller i
princip kraven på uppgifter och upplysningar enligt bilaga II till
direktiv 91/414/EEG.
Dokumentationen uppfyller också, med hänsyn till de föreslagna användningsområdena, de krav beträffande uppgifter och
upplysningar som anges i bilaga III till direktiv 91/414/EEG när
det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller de verksamma
ämnena.

Artikel 2
De rapporterande medlemsstaterna skall göra en noggrann
granskning av dokumentationen i fråga och överlämna resultatet av granskningen, tillsammans med eventuella rekommendationer beträffande huruvida de verksamma ämnena bör
införas eller ej i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och eventuella
villkor för detta, till kommissionen så snart som möjligt och
senast inom ett år efter den 18 februari 2003.
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Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA
VERKSAMMA ÄMNEN SOM OMFATTAS AV DETTA BESLUT

Nr

Trivialnamn CIPACidentifikationsnummer

Sökande

Datum för tillämpning

Rapporterande
medlemsstat

1

Spiromesifen
CIPAC-nummer 747

Bayer
CropScience,
Tyskland

18 april 2002

Förenade kungariket

2

Metrafenon
CIPAC-nummer 752

BASF AG, Belgien

4 juni 2002

Förenade kungariket

