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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 312/2003
av den 18 februari 2003
om genomförande för gemenskapens del av tullbestämmelserna i avtalet om upprättandet av en
associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Chile, å andra sidan
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(6)

Det bör föreskrivas att tullkvoterna normalt bör förvaltas
enligt ”först-till-kvarn”-principen enligt artiklarna 308a–
308c 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 (3). Tullkvoterna för vissa
produkter bör dock förvaltas enligt en metod som
baseras på import- och exportlicenser och som bör
handhas av kommissionen.

(7)

De KN-nummer som nämns i den här förordningen är
de som gäller enligt Kombinerade nomenklaturen för
2003, i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2658/
87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (4). Ändringar
av KN-nummer och Taric-nummer antagna efter 2002
bör inte medföra innehållsliga ändringar i de avtal eller
andra rättsakter som ingåtts mellan gemenskapen och
Chile. Det bör därför föreskrivas att sådana ändringar
och tekniska anpassningar av bilagan till förordningarna
som föranleds av ändringar i Kombinerade nomenklaturen får antas av kommissionen, biträdd av Tullkodexkommittén, i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG
av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall
tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5). Det bör vidare föreskrivas att samma
förfarande skall tillämpas vid antagandet av sådana
ändringar och tekniska anpassningar av bilagan till
förordningarna som föranleds av ändringar i avtalet, av
beslut som fattats inom ramen för avtalet eller av andra
överenskommelser mellan parterna.

(8)

För att bedrägeri skall kunna bekämpas bör det föreskrivas att förmånsimport till gemenskapen kan omfattas
av övervakning.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena
sidan, och Republiken Chile, å andra sidan (1), nedan
kallat ”avtalet”, fastställs de tullförmåner som enligt
bilaga III i avtalet är tillämpliga på produkter med
ursprung i Chile.

(2)

Enligt rådets beslut nr 2002/979/EG (2) om undertecknande och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser
i avtalet skall de tullförmåner som fastställs i avtalet tillämpas provisoriskt i avvaktan på att avtalet träder i
kraft.

(3)

De bastullsatser utifrån vilka tullnedsättningarna skall
beräknas anges i bilaga I.

(4)

Samma beräkningsmetoder bör tillämpas på värdetullar
och specifika tullar, utom i de fall som anges i artikel
71.2 och 71.3 i avtalet.

(5)

I avtalet föreskrivs att vissa produkter med ursprung i
Chile får importeras till gemenskapen med nedsatt tullsats eller till nolltullsats inom ramen för tullkvoterna.
Det är nödvändigt att fastställa vilka produkter som
omfattas av dessa tullbestämmelser, vilka volymer och
tullsatser som är tillämpliga samt metoderna för att
beräkna nedsättningen.

(1) EGT L 352, 30.12.2002, s. 3.
(2) EGT L 352, 30.12.2002, s. 1.

(3) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast
kommissionens förordning (EG) nr 444/2002
12.3.2002, s. 11).
(4) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast
kommissionens förordning (EG) nr 1832/2002
28.10.2002, s. 1).
5
( ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

ändrad genom
(EGT L 68,
ändrad genom
(EGT L 290,
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Artikel 3

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
För genomförandet av de tullförmåner som fastställs i
avtalet skall följande gälla:
a) Med ”MGN” avses de tullsatser som anges i del 2 i bilaga I
till förordning (EEG) nr 2658/87. Uttrycket skall dock inte
avse en tull som fastställs inom ramen för en tullkvot enligt
artikel 26 i fördraget eller enligt bilaga VII till förordning
(EEG) nr 2658/87.
b) Om inte annat följer av punkt 2 skall den slutliga förmånstullsatsen avrundas nedåt till en decimal.
2.
Om förmånstullsatsen beräknas till något av nedanstående, skall den innebära en fullständig tullbefrielse:

20.2.2003

1. De årliga tullkvoterna för löpnummer 09.1921, 09.1922,
09.1923 och 09.4181 i bilagan skall varje år från och med den
1 januari 2004 utökas med tio procent av den ursprungliga
kvantiteten.
2. De årliga tullkvoterna för löpnummer 09.1924, 09.1925,
09.1926, 09.1927, 09.1928, 09.1929 och 09.1930 i bilagan
skall varje år från och med den 1 januari 2004 utökas med fem
procent av den ursprungliga kvantiteten.

Artikel 4
1. Med undantag för tullkvoten för löpnummer 09.4181
skall de tullkvoter som fastställs i bilagan förvaltas enligt artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.
2. Kommissionen skall fastställa bestämmelser om förvaltning av tullkvoten för löpnummer 09.4181.

a) Högst 1 % i fråga om värdetullar.
b) Högst 2 euro för ett enskilt eurobelopp i fråga om specifika
tullar.
3.
När tullsatsen innefattar en värdetull med en minimi- och
maximitullsats, skall förmånsnedsättningen också tillämpas på
den minimi- och maximitullsatsen. För produkter som anges
under kategorierna ”EP” och ”SP” i bilaga I till avtalet skall
förmånsnedsättningen endast tillämpas på värdetullen och i
enlighet med bilaga I till avtalet. När tullsatsen innefattar fler än
en specifik tull, skall förmånsnedsättningen tillämpas på alla
dessa specifika tullar och i enlighet med bilaga I till avtalet.

Artikel 5
Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 6.2 anta
de ändringar och tekniska anpassningar av bilagan till denna
förordning som föranleds av ändringar av KN-nummer och
Taric-nummer eller som föranleds av ändringar i avtalet, av
beslut av de gemensamma organ som inrättats genom avtalet
eller av ingåendet av andra avtal, protokoll eller skriftväxlingar
mellan gemenskapen och Chile.

Artikel 6

Artikel 2
1.
Kommissionen skall öppna årliga tullkvoter för de
produkter med ursprung i Chile som anges i bilagan. Tullsatserna för dessa produkter skall, inom ramen för tullkvoterna
enligt bilagan, nedsättas till de nivåer som anges i bilagan.
2.
De tullnedsättningar som anges i bilagan är uttryckta som
en procentandel av de tullsatser som faktiskt tillämpas på varor
med ursprung i Chile utanför tullkvoterna enligt bilagan, när
dessa varor deklareras för övergång till fri omsättning.

1. Kommissionen skall biträdas av Tullkodexkommittén,
nedan kallad ”kommittén”.
2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas.
Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara
tre månader.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 7
3.
De tullkvoter som anges i bilagan skall varje år öppnas
för en tolvmånadersperiod med början den 1 januari. För 2003
skall dock, med undantag för den kvot som avses i artikel 4.2,
volymen på dessa kvoter nedsättas med det antal tolftedelar
som motsvarar antalet kalendermånader fram till denna förordnings ikraftträdande.
4.
Om en tullkvot omfattas av en av de kategorier i samband
med avskaffandet av tullar som anges i bilaga I till avtalet, skall
denna tullkvot slopas när förmånstullen fullständigt har avskaffats i enlighet med tidsplanen för detta.

1. Produkter som övergår till fri omsättning med tillämpning
av förmånstullsatser enligt avtalet får omfattas av övervakning.
Kommissionen skall i samråd med medlemsstaterna besluta på
vilka produkter denna övervakning skall tillämpas.
2. Artikel 308d i förordning (EEG) nr 2454/93 skall
tillämpas.
3. Medlemsstaterna och kommissionen skall i nära samarbete se till att den övervakning som avses i punkt 1 iakttas.
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Artikel 8
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den dag den provisoriska tillämpningen av vissa bestämmelser i avtalet
träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 februari 2003.
På rådets vägnar
N. CHRISTODOULAKIS

Ordförande
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BILAGA
Om de produkter som avses i artikel 2
Trots bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen bör ordalydelsen i nedanstående beskrivningar av
produkterna endast anses vara av vägledande karaktär, eftersom förmånssystemet inom ramen för denna bilaga bestäms
av KN-numrens omfattning när denna förordning antas. Där ”ex” anges före ett KN-nummer bestäms förmånssystemet
genom att KN-numret och motsvarande beskrivning tillämpas tillsammans.

Varubeskrivning

Årlig tullkvot
(nettovikt)

Kvottullsats
(nedsättning i %)

Löpnummer

KN-nummer

09.4181

0201 20
0201 30 00
0202 20
0202 30

Kött av nötkreatur, färskt, kylt eller fryst

1 000 ton (1)

100

09.1921

0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59
1601 00
1602 41
1602 42
1602 49

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst; korv och liknande
produkter, av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter; kött, slaktbiprodukter och
blod, beredda eller konserverade på annat sätt; (av svin)

3 500 ton (1)

100

09.1922

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

2 000 ton (2)

100

09.1923

0207 11
0207 12
0207 13
0207 14
0207 24
0207 25
0207 26
0207 27
0207 32 11
0207 32 15
0207 32 19
0207 33 11
0207 33 19
0207 35 15
0207 35 21
0207 35 53
0207 35 63
0207 35 71
0207 36 15
0207 36 21
0207 36 53
0207 36 63
0207 36 71
1602 31
1602 32

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, färska, kylda
eller frysta; annat berett eller konserverat kött (av kalkon
eller av höns av arten Gallus domesticus)

7 250 ton (2)

100

09.1924

0406

Ost och ostmassa

1 500 ton (2)

100

20.2.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Löpnummer

KN-nummer

Varubeskrivning

09.1925

0703 20 00

Vitlök

09.1926

1104

09.1927

L 46/5
Årlig tullkvot
(nettovikt)

Kvottullsats
(nedsättning i %)

500 ton (2)

100

Spannmål, bearbetad på annat sätt, med undantag av ris
enligt nr 1006: groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda

1 000 ton (2)

100

2203 10 20
2003 10 30

Svampar av släktet Agaricus, beredda eller konserverade

500 ton (2)

100

09.1928

2008 60 19

Körsbär

1 000 ton (2)

100

09.1929

ex 0806 10 10

Bordsdruvor, under tiden 1 januari–14 juli

37 000 ton (2)

100

09.1930

ex 0806 10 10

Bordsdruvor, under tiden 1 november–31 december

3 000 ton (2)

100

09.1931

1704 10
1704 90

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

400 ton

100

09.1932

1806 20
1806 31 00
1806 32
1806 90

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande
kakao

400 ton

100

09.1933

1905 31
1905 32
1905 90 40
1905 90 45

Söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers)

500 ton

100

09.1934

0302 69 66
0302 69 67
0302 69 68
0302 69 69

Kummel (av släktet Merluccius och släktet Urophycis),
färsk eller kyld

5 000 ton

10 (3)

09.1935

0305 30 30
0305 41 00

Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake; rökt fisk (även
varmrökt)

40 ton

10 (3)

09.1936

1604 14 11
1604 14 18
1604 19 39
1604 20 70

Fisk, beredd eller konserverad

150 ton

en tredjedel av MGN

(1) Denna tullkvot skall varje år utökas med tio procent av den ursprungliga volymen.
(2) Denna tullkvot skall varje år utökas med fem procent av den ursprungliga volymen.
(3) Denna nedsättning skall varje år utökas i nio lika stora etapper med början den 1 januari 2004.
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 313/2003
av den 18 februari 2003
om förlängning av förordning (EG) nr 310/2002 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

2004. Bland åtgärderna kan särskilt nämnas spärrande
av penningmedel, finansiella tillgångar och ekonomiska
resurser som tillhör enskilda medlemmar i regeringen
och fysiska eller juridiska personer som är associerade
med dem samt förbud mot export av utrustning som
kan användas för internt förtryck, och förbud mot
teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller utbildning med
anknytning till militär verksamhet.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,
med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2003/115/
GUSP av den 18 februari 2003 om ändring och förlängning av
gemensam ståndpunkt 2002/145/GUSP om restriktiva åtgärder
mot Zimbabwe (1),
med beaktande av kommissionens förslag, och

(4)

Följaktligen bör förordning (EG) nr 310/2002 förlängas
med ytterligare tolv månader.

av följande skäl:
(1)

Förordning (EG) nr 310/2002 av den 18 februari 2002
om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (2) upphör
att gälla den 20 februari 2003. I artikel 13 i den förordningen
anges
uttryckligen
att
förordningens
tillämpningsperiod kan förlängas.

(2)

Situationen i Zimbabwe har försämrats ytterligare, och
allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna
samt av åsiktsfriheten, föreningsfriheten och friheten att
delta i fredliga sammankomster fortsätter att äga rum.

(3)

I enlighet därmed föreskriver gemensam ståndpunkt
2003/115/GUSP att de restriktiva åtgärder som införts
genom gemensam ståndpunkt 2002/145/GUSP av den
18 februari 2002 om restriktiva åtgärder mot
Zimbabwe (3) skall förlängas till och med den 20 februari

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Tillämpningsperioden för förordning (EG) nr 310/2002
förlängs härmed med tolv månader, dvs. till och med den 20
februari 2004, om inte tillämpningsperioden förlängs ytterligare.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 21 februari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 februari 2003.
På rådets vägnar
N. CHRISTODOULAKIS

Ordförande

(1) Se sidan 30 i detta nummer av EUT.
(2) EGT L 50, 21.2.2002, s. 4. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1643/2002 (EGT L 247,
14.9.2002, s. 22).
(3) EGT L 50, 21.2.2002, s. 1. Gemensamma ståndpunkten senast
ändrad genom rådets beslut 2002/754/GUSP (EGT L 247,
14.9.2002, s. 56).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 314/2003
av den 19 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 20 februari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 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 19 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

97,6
57,4
111,3
88,8

0707 00 05

052
204
220
628
999

106,6
49,4
221,4
151,4
132,2

0709 10 00

220
999

263,0
263,0

0709 90 70

052
204
999

130,5
224,2
177,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

43,6
42,1
47,8
43,9
41,0
55,7
45,7

0805 20 10

204
999

82,0
82,0

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

052
204
220
464
600
624
999

59,3
91,5
61,7
132,4
70,5
74,1
81,6

0805 50 10

052
600
999

50,3
67,4
58,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
512
528
720
728
999

126,2
102,7
98,0
89,0
115,8
116,5
121,0
109,9

0808 20 50

388
400
512
528
720
999

102,4
137,8
80,0
63,9
110,1
98,8

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 315/2003
av den 19 februari 2003
om ändring av förordning (EG) nr 1227/2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning
(EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande
produktionskapacitet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2585/2001 (2), särskilt artiklarna 10 och 15 i denna, och

av följande skäl:

(1)

För att medlemsstaterna skall kunna fortsätta att betala
ut stöden fram till budgetårets slut bör de regler för
utgifter under perioden 1 juli–15 oktober som fastställs i
kommissionens förordning (EG) nr 1227/2000 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2191/2002 (4), ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1227/2000 ändras på följande sätt:
1. I artikel 15.2 skall första stycket ersättas med följande:
”2.
Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna
tillåta att stödet för en bestämd åtgärd betalas ut i förskott
till producenterna innan åtgärden har genomförts, på villkor
att genomförandet har påbörjats och att stödmottagaren har
ställt en säkerhet som uppgår till 120 % av stödet. Vid
tillämpningen av förordning (EEG) nr 2220/85 skall förpliktelsen vara att den berörda åtgärden skall genomföras innan
utgången av det andra vinåret efter det vinår då förskottet
beviljades.”
2. I artikel 15a.2 skall första stycket ersättas med följande:

(2)

Det är i första hand viktigt att beakta begreppet ”kontroll
av utgifter” enligt definitionen i artikel 79 i rådets
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni
2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5).

(3)

Det är således nödvändigt att anpassa reglerna för hur
omfördelningar av medel under budgetårets gång får
göras.

”2.
Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna
tillåta att stödet för samtliga åtgärder betalas ut i förskott till
producenterna innan samtliga åtgärder som anges i
stödansökan har genomförts, på villkor att genomförandet
har påbörjats och att stödmottagaren har ställt en säkerhet
som uppgår till 120 % av stödet. Vid tillämpningen av
förordning (EEG) nr 2220/85 skall förpliktelsen vara att
samtliga åtgärder skall genomföras innan utgången av det
andra vinåret efter det vinår då förskottet beviljades.”
3. Artikel 16.1 skall ersättas med följande:

(4)

(5)

Det är också lämpligt att anpassa det fastställda formatet
för den information som medlemsstaterna skall skicka in
till kommissionen.

Hänsyn bör tas till de särskilda problemen i samband
med genomförandet av omstrukturerings- och
omställningsplanerna, vilket innebär att tillämpningen av
reglerna om arealer också bör anpassas.

(6)

Följaktligen bör förordning (EG) nr 1227/2000 ändras.

(7)

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

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

179, 14.7.1999, s. 1.
345, 29.12.2001, s. 10.
143, 16.6.2000, s. 1.
334, 11.12.2002, s. 16.
248, 16.9.2002, s. 1.

”1.
Medlemsstaterna skall senast den 30 juni varje år ge
kommissionen följande information beträffande omstrukturerings- och omställningssystemet:
a) En redovisning av de faktiska utgifterna under budgetåret
i fråga, samt den totala areal som berörs.
b) En redovisning av kontrollerade utgifter under budgetåret
i fråga, samt den totala areal som berörs.
c) Samtliga ansökningar om ytterligare finansiering under
det pågående budgetåret, utöver de anslagsfördelningar
som gjorts enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1493/
1999, samt den totala areal som berörs i varje enskilt
fall.
d) Uppdaterade utgiftsprognoser samt den totala areal som
berörs för de följande budgetåren, fram till utgången av
den period under vilken omstrukturerings- och
omställningsplanerna skall vara genomförda, i enlighet
med anslagsfördelningen till varje medlemsstat.”
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4. Artikel 17 skall ersättas med följande:
”Artikel 17
1.
En medlemsstats faktiska och deklarerade utgifter för
ett visst budgetår skall finansieras med de belopp som har
meddelats kommissionen i enlighet med artikel 16.1 a,
under förutsättning att dessa belopp totalt sett inte är högre
än det anslag som medlemsstaten beviljats enligt artikel 14.1
i förordning (EG) nr 1493/1999.
2.
Medlemsstaterna skall endast skicka in den redovisning
som avses i artikel 16.1 b om det belopp som de har deklarerat i enlighet med artikel 16.1 a uppgår till minst 75 % av
det belopp som beviljats i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1493/1999.
3.
De ansökningar som medlemsstaterna skickat in i
enlighet med artikel 16.1 c skall godkännas proportionellt,
genom utnyttjande av de anslag som finns tillgängliga efter
det att summan av de belopp som från alla medlemsstater
har meddelats i enlighet med artikel 16.1 a och de belopp
som har deklarerats i enlighet med artikel 16.1 b dragits av
från det totala belopp som beviljats medlemsstaterna i
enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 1493/1999.
Kommissionen skall snarast möjligt efter den 30 juni
meddela medlemsstaterna i vad mån deras ansökningar kan
godkännas.
4.
Om den totala areal som meddelats i enlighet med
artikel 16.1 a är mindre än det antal hektar som anges i
samband med budgetårets anslagsfördelning till medlemsstaten i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr
1493/1999 skall de utgifter som deklarerats för budgetåret i
fråga, trots bestämmelserna i punkterna 1 och 2, endast
finansieras med ett belopp som uppgår till den totala deklarerade arealen multiplicerad med det genomsnittliga stödbe-

20.2.2003

loppet per hektar; det senare utgörs av förhållandet mellan
det belopp som beviljats medlemsstaten i enlighet med
artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 och antalet
beräknade hektar.
Detta belopp får aldrig vara högre än de utgifter som deklarerats i enlighet med artikel 16.1 a.
Vid tillämpning av den här punkten får en avvikelse med
5 % tillåtas i fråga om den totala areal som meddelas,
jämfört med den areal som anges i anslaget för budgetåret i
fråga.
5.
Om en medlemsstats faktiska utgifter under ett visst
budgetår är lägre än 75 % av de belopp som avses i punkt
1, skall de utgifter som godkänns för det följande budgetåret, samt motsvarande areal, minskas med en tredjedel
av skillnaden mellan detta tröskelvärde och de faktiska utgifterna under det berörda budgetåret.
6.
Denna nedsättning skall inte beaktas i samband med
de utgifter som skall godkännas för det budgetår som följer
efter det budgetår då nedsättningen gjordes.
7.
De belopp som producenterna betalat tillbaka enligt
artiklarna 15 eller 15a skall dras av från de utgifter som
finansieras.
8.
Hänvisningar till ett visst budgetår skall avse de utbetalningar som medlemsstaterna gör mellan den 16 oktober
och den 15 oktober året efter.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje 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 19 februari 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

20.2.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 316/2003
av den 19 februari 2003
om permanent godkännande av en fodertillsats och om provisoriskt godkännande av ett nytt
användningsområde för redan godkända fodertillsatser
(Text av betydelse för EES)
(7)

Producentföretaget har inkommit med nya uppgifter till
stöd för sin ansökan om förlängt godkännande för det
enzympreparat som behandlas i den här förordningen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(8)

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23
november 1970 om fodertillsatser (1), senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2003/7/EG (2), särskilt artiklarna 3, 9 d
och 9 e i detta, och

Av den bedömning som har gjorts avseende ansökan för
det nya användingsområdet för enzympreparatet framgår
att villkoren för provisoriskt godkännande enligt direktiv
70/524/EEG är uppfyllda.

(9)

Enzympreparatet bör därför beviljas provisoriskt godkännande på fyra år.

(10)

Granskningen av ansökan visar även att det kan krävas
vissa förfaranden för att skydda arbetstagare mot exponering för de tillsatser som anges i bilagorna. Ett sådant
skydd bör säkras genom tillämpning av rådets direktiv
89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att
främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa
i arbetet (3).

(11)

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

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

av följande skäl:

(1)

I artikel 9d.1 i direktiv 70/524/EEG fastställs att de tillsatser som avses i del II i bilaga C till direktivet kan
godkännas utan tidsbegränsning om de villkor som
fastställs i artikel 3a är uppfyllda.

(2)

Producentföretaget har inkommit med nya uppgifter till
stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för det mikroorganismpreparat som behandlas i
den här förordningen.

(3)

Av den bedömning som har gjorts avseende ansökan för
mikroorganismpreparatet framgår att samtliga villkor för
godkännande enligt direktiv 70/524/EEG är uppfyllda.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(4)

Mikroorganismpreparatet kan därför beviljas godkännande utan tidsbegränsning.

(5)

Enligt direktiv 70/524/EEG krävs gemenskapsgodkännande för ett nytt användningsområde för en redan
godkänd tillsats.

(6)

Enligt direktiv 70/524/EEG kan ett provisoriskt godkännande meddelas för användning av en ny tillsats eller en
ny användning av en redan godkänd tillsats, förutsatt att
de villkor som anges i direktivet är uppfyllda och förutsatt att det med beaktande av tillgängliga resultat
rimligen kan antas att tillsatsen vid användning i foder
har någon av de effekter som anges i artikel 2 a i direktivet. Sådana provisoriska godkännanden får ges för en
period på högst fyra år för de tillsatser som avses i del II
i bilaga C till direktivet.

(1) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.
(2) EGT L 22, 25.1.2003, s. 28.

Artikel 1

Det preparat av typen mikroorganismer som anges i bilaga I till
denna förordning skall godkännas som fodertillsats enligt de
villkor som anges i bilagan.

Artikel 2

Det preparat av typen enzymer som anges i bilaga II skall
beviljas provisoriskt godkännande som fodertillsats enligt de
villkor som anges i den bilagan.
(3) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.
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Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 mars 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 februari 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

Nr (eller
EG-nr)

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller
djurkategori

Lägsta halt

Högsta halt

Maximiålder

Övriga bestämmelser
CFU/kg helfoder

Godkännandet gäller
till och med

20.2.2003

BILAGA I

”Mikrorganismer
Saccharomyces cerevisiae
NCYC Sc 47

Preparat av Saccharomyces cerevisiae
innehållande minst 5 × 109 CFU/g
fodertillsats

Slaktboskap

—

4 × 109

8 × 109

Ange följande i bruksanvisningen till
tillsatsen
och
förblandningen:
lagringstemperatur, lagringstid och
stabilitet vid pelletering

Europeiska unionens officiella tidning

Ange följande i bruksanvisningen:
’Halten Saccharomyces cerevisiae i den
dagliga dosen får inte överskrida
2,5 × 109 CFU per 100 kg kroppsvikt och får inte överskrida
0,5 × 1010 CFU
per
ytterligare
100 kg kroppsvikt.’

Obegränsad”

SV
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Nr (eller
EG-nr)

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller
djurkategori

Lägsta halt

Högsta halt

Maximiålder

Övriga bestämmelser
Aktivitetsenheter/kg helfoder

Godkännandet
gäller till och
med

L 46/18

BILAGA II

”Enzymer
Endo-1,4-beta-xylanas
EC 3.2.1.8
Endo-1,3(4)-beta-glukanas
EC 3.2.1.6

Preparat av endo-1,4-beta-xylanas och
endo-1,3(4)-beta-glukanas producerat
av Aspergillus niger (CNCM I-1517).
Minsta aktivitet:
28 000 QXU (1)/g
140 000 QGU (2)/g

Kalkoner för
köttproduktion

—

280 QXU

840 QXU

1 400 QGU

4 200 QGU

1. Ange följande i bruksanvisningen
till tillsatsen och förblandningen:
lagringstemperatur, lagringstid och
stabilitet vid pelletering

28.2.2007

SV

24

2. Rekommenderad dos/kg helfoder:
560 QXU
2 800 QGU.

(1) 1 QXU motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) från havrexylan per minut vid pH 5,1 och 50 °C.
(2) 1 QGU motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (glykososekvivalenter) från kornbetaglukan per minut vid pH 4,8 och 50 °C.”

Europeiska unionens officiella tidning

3. För användning i foderblandningar
med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen arabinoxylaner och beta-glukaner), t.ex.
sådana som innehåller mer än 20 %
vete eller korn
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 317/2003
av den 19 februari 2003
om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2301/97 om att införa vissa benämningar i det
”register över skyddade särarter” som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2082/92 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (Karjalanpiirakka)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den
14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 9.1 i denna, och

Bilagan till den här förordningen kompletterar bilagan
till Kommissionens förordning (EG) nr 2301/97 (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1285/2002 (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

Finland har, i enlighet med artikel 7 i förordning (EEG)
nr 2082/92, till kommissionen lämnat in en ansökan
om att ”Karjalanpiirakka” skall registreras som särart.

(2)

Det är endast för de benämningar som finns upptagna i
registret som beteckningen ”garanterad traditionell specialitet” får användas.

(3)

Enligt artikel 8 i den förordningen framställdes ingen
invändning till kommissionen till följd av offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (2) mot
den beteckning som anges i bilagan till den här förordningen.

(4)

Benämningen i bilagan förtjänar följaktligen att
förtecknas i ”registret över skyddade särarter” och
därmed att skyddas enligt artikel 13.1 i förordning (EEG)
nr 2082/92 som garanterad traditionell specialitet.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 2301/97 skall kompletteras med
den benämning som anges i bilagan till den här förordningen
och den skall förtecknas i ”registret över skyddade särarter”
enligt artikel 9.1 i förordning (EEG) nr 2082/92.
Den skall skyddas i enlighet med artikel 13.2 i den förordningen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde 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 19 februari 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA
Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror
— ”Karjalanpiirakka”.

(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 9.
(2) EGT C 102, 27.4.2002, s. 14.

(3) EGT L 319, 21.11.1997, s. 8.
(4) EGT L 187, 16.7.2002, s. 21.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 318/2003
av den 19 februari 2003
om ändring av förordning (EEG) nr 1274/91 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr
1907/90 om vissa handelsnormer för ägg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1907/90 av den
26 juni 1990 om vissa handelsnormer för ägg (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 5/2001 (2), särskilt artikel 10.3 samt
artikel 20.1 och 20.4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 1274/91 (3), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 45/2003 (4), fastställs
de tillämpningsföreskrifter som krävs för införandet av
handelsnormer inom äggsektorn.

(2)

Artikel 31.1 a i förordning (EEG) nr 1274/91 hänvisar
till kontroller som utförts i förpackningsanläggningar på
klassificerade ägg som är färdiga att avsändas och inte
kontroller på ägg som lämnar förpackningsanläggningarna. Följaktligen bör den nuvarande formuleringen i
artikel 31.1 a ändras för att undvika förvirring eller missförstånd.

(3)

För att säkerställa korrekt markförvaltning och för att
undvika en ökning av skadliga sjukdomar kan rastgårdarna för värphönor komma att behöva växlas. Fåglarna
bör få jämn tillgång till det inhägnade området där
frigångsområdet växlar med åtminstone 10 m2 per
höna. Varje fågel bör alltid garanteras åtminstone
2,5 m2.

(4)

Det är därför nödvändigt att ändra förordning (EEG) nr
1274/91.

Artikel 1
Förordning (EEG) nr 1274/91 ändras på följande sätt:
1. I artikel 31.1 a skall frasen ”vid avsändning från förpackningsanläggningen:” ersättas med ”vid förpackningsanläggningen, färdiga för avsändning;”
2. I bilaga III punkt a skall tredje strecksatsen ersättas med
följande:
”— Rastgården skall minst uppfylla de krav som anges i
artikel 4.1.3 b ii i direktiv 1999/74/EG vilket innebär
att den maximala beläggningsgraden inte får vara mer
än 2 500 höns per hektar som hönsen har tillgång till
eller att varje höna alltid skall ha tillgång till 4 m2. Där
10 m2 finns tillgängligt per höna och där växling tillämpas och hönsen får jämn tillgång till hela området
under hela flockens liv, måste varje inhägnat område
som används ge varje höna minst 2,5 m2.
— Rastgården får inte sträcka sig mer än 150 meter från
närmaste öppning. Rastgården kan dock få sträcka sig
upp till 350 meter från närmaste öppning under
förutsättning att det finns ett tillräckligt antal skydd,
minst fyra per hektar, och vattentråg i enlighet med
direktivet jämnt fördelade över hela rastgården.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje 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 19 februari 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

173, 6.7.1990, s. 5.
2, 5.1.2001, s. 1.
121, 16.5.1991, s. 11.
7, 11.1.2003, s. 60.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 319/2003
av den 19 februari 2003
om fastställande av importtullar inom rissektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

I förordning (EG) nr 1503/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 3072/95 vad avser
importtullar inom rissektorn.

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande
träder i kraft. De förblir likaså gällande om det inte finns
någon börsnotering som kan utgöra referenspris i
enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1503/96
under två veckor före nästa period för fastställande.

(5)

För att få systemet för importtullar att fungera normalt
bör vid beräkningen av dessa tullar de marknadskurser
som fastställs under en referensperiod fortsätta att
tillämpas.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1503/96 medför
att det skall fastställas importtullar enligt bilagorna i
denna förordning.

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),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1503/96
av den 29 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 3072/95 vad avser importtullar inom rissektorn (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1298/
2002 (4), särskilt artikel 4.1 i denna, och
av följande skäl
(1)

(2)

I artikel 11 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskrivs att
när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i
den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som
avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för
dessa produkter vid importen ökat med en särskild
procentsats, om det rör sig om råris eller helt slipat ris,
minskat med cif-importpriset, om denna importtull inte
överstiger tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.
Enligt artikel 12.3 i förordning (EG) nr 3072/95 skall
cif-importpriserna beräknas på grundval av representativa priser för produkten i fråga på världsmarknaden
eller på gemenskapens importmarknad för produkten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Importtullarna inom rissektorn som avses i artikel 11.1 och
11.2 i förordning (EG) nr 3072/95 skall fastställas i bilaga I i
denna förordning på grundval av de faktorer som tas upp i
bilaga II.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 februari 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
189, 30.7.1996, s. 71.
189, 18.7.2002, s. 8.
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BILAGA I
Importtullar vad gäller ris och brutet ris
(EUR/t)
Importtull (5)
KN-nummer

Tredje land
(undantaget AVS och
Bangladesh) (3)

AVS (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
från Indien och Pakistan (6)

Egypten (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

1006 20 98

264,00

88,06

127,66

1006 30 21

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 23

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 25

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 27

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 44

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 46

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 48

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 63

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 65

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 94

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 96

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 98

()

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

7

198,00
14,00

198,00

198,00
14,00

198,00

(1) För import av ris med ursprung i och som kommer från AVS-länderna skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets ändrade
förordning (EG) nr 2286/2002 (EGT L 345, 10.12.2002, s. 5) och kommissionens förordning (EG) nr 2603/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 22).
(2) I enlighet med förordning (EEG) nr 1706/98, skall importtull inte tillämpas på produkter som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och
som direktimporteras till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.
(3) I artikel 11.3 i förordning (EG) nr 3072/95 fastställs importtullen för import av ris till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.
4
( ) För import av ris, undantaget brutet ris (KN-nummer 1006 40 00), med ursprung i Bangladesh skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs
genom rådets förordning (EEG) nr 3491/90 (EGT L 337, 4.12.1990, s. 1) och kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 862/91 (EGT L 88, 9.4.1991, s. 7).
(5) Import av produkter med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) skall befrias från importtull enligt artikel 101.1 i rådets ändrade beslut 91/
482/EEG (EGT L 263, 19.9.1991, s. 1).
(6) Importtullen för råris av sorten Basmati med ursprung i Indien och Pakistan skall nedsättas med 250 EUR/t (artikel 4a i förordning (EG) nr 1503/96, ändrad).
7
( ) Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.
(8) För import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr
2184/96 (EGT L 292, 15.11.1996, s. 1) och kommissionens förordning (EG) nr 196/97 (EGT L 31, 1.2.1997, s. 53).
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BILAGA II
Beräkning av importtull inom rissektorn
Indicaris

Japonicaris

Paddyris

Brutet ris
Råris

Helt slipat ris

Råris

Helt slipat ris

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Cif-pris ARAG (EUR/ton)

—

198,71

219,11

270,67

298,67

—

b) Pris fritt ombord (EUR/ton)

—

—

—

242,67

270,67

—

c) Sjöfrakt (EUR/ton)

—

—

—

28,00

28,00

—

d) Källa

—

USDA och
operatörer

USDA och
operatörer

Operatörer

Operatörer

—

1. Importtull (EUR/ton)
2. Beräkningsfaktorer:

(1) Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/16/EG
av den 19 februari 2003
om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilaga III till rådets direktiv 76/768/EEG om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli
1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
kosmetiska produkter (1), senast ändrat genom kommissionens
direktiv 2003/1/EG (2), särskilt artikel 8.2 i detta,

För nummer 61 och 62 i kolumn g i del 2 av bilaga III till
direktiv 76/768/EEG skall ”28.2.2003” ersättas med
”30.9.2004”.

efter samråd med Vetenskapliga kommittén för kosmetiska
produkter och icke-livsmedelsprodukter som är avsedda för
konsumenter (nedan kallad ”SCCNFP”), och

Artikel 2

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Enligt Vetenskapliga kommittén för kosmetiska
produkter och icke-livsmedelsprodukter som är avsedda
för konsumenter (SCCNFP) kan myskxylen utan risk
användas i kosmetiska produkter, utom i produkter för
munhygien, till en teoretiskt absorberad dos om högst
cirka 10 µg/kg/dag.
Enligt SCCNFP kan myskketon utan risk användas i
kosmetiska produkter, utom i produkter för munhygien,
till en teoretiskt absorberad dos om högst cirka 14 µg/
kg/dag.
Dessa två ämnen har tillfälligt, till den 28 februari 2003,
införts i del 2 av bilaga III till direktiv 76/768/EEG av
den 28 februari 2003, i avvaktan på att riskbedömningen av dem enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93
av den 23 mars 1993 om utvärdering och kontroll av
riskerna med existerande ämnen (3) skall slutföras.

(4)

Eftersom riskbedömningen i enlighet med förordning
(EG) nr 793/93 ännu inte är slutförd bör man förlänga
införandet av myskxylen och myskketon i del 2 av bilaga
III till direktiv 76/768/EEG.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i det här direktivet är förenliga med yttrandet från kommittén för anpassning till
teknisk utveckling av direktiven om avskaffandet av
tekniska handelshinder inom sektorn för kosmetiska
produkter.

(1) EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.
(2) EGT L 5, 10.1.2003, s. 14.
(3) EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.

Medlemsstaterna skall låta de lagar och andra författningar,
som erfordras för att följa detta direktiv träda i kraft senast den
28 februari 2003. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.
När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning vid deras officiella offentliggörande. Medlemsstaterna skall avgöra hur en sådan hänvisning skall göras.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft tredje dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 februari 2003.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

20.2.2003
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 18 februari 2003
om förlängning av tillämpningsperioden för åtgärderna i beslut 2002/148/EG om avslutande av
samrådet med Zimbabwe enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet
(2003/112/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 300.2 andra stycket i detta,
med beaktande av det interna avtal om åtgärder och förfaranden för genomförande av AVS–EG-partnerskapsavtalet som
undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000 (1), vilket har
börjat tillämpas provisoriskt genom beslutet av företrädarna för
medlemsstaternas regeringar av den 18 september 2000,
särskilt artikel 3 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Genom rådets beslut 2002/148/EG (2) avslutades
samrådet med Zimbabwe enligt artikel 96.2 c i AVS–EGpartnerskapsavtalet (3) och vidtogs lämpliga åtgärder,
vilka angavs i bilagan till beslutet.

(2)

I enlighet med artikel 2 tredje stycket i beslutet skall
åtgärderna upphöra att tillämpas den 21 februari 2003.

(3)

Zimbabwes regering fortsätter att kränka de grundsatser
som anges i artikel 9 i AVS–EG-partnerskapsavtalet, och
den nuvarande situationen i landet säkerställer inte
respekt för de mänskliga rättigheterna, de demokratiska
principerna och rättsstatsprincipen.

(1) EGT L 317, 15.12.2000, s. 376.
(2) EGT L 50, 21.2.2002, s. 64.
(3) EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(4)

Tillämpningsperioden
förlängas.

för

åtgärderna

bör

därför

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Tillämpningsperioden för de åtgärder som avses i artikel 2 i
beslut 2002/148/EG skall förlängas med ytterligare en tolvmånadersperiod till och med den 20 februari 2004. De skall ses
över regelbundet och åtminstone inom sex månader.
Skrivelsen i bilagan till det här beslutet skall skickas till
Zimbabwes president.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 februari 2003.
På rådets vägnar
N. CHRISTODOULAKIS

Ordförande
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BILAGA

Bryssel den …
SKRIVELSE TILL ZIMBABWES PRESIDENT
Europeiska unionen fäster ytterst stor vikt vid bestämmelserna i artikel 9 i AVS–EG-partnerskapsavtalet.
Respekten för de mänskliga rättigheterna, för demokratiska institutioner och för rättsstatsprincipen är
grundsatser i partnerskapsavtalet och utgör grunden för våra förbindelser.
I en skrivelse av den 19 februari 2002 informerade Europeiska unionen Er om sitt beslut att avsluta
samrådet enligt artikel 96 i AVS–EG-partnerskapsavtalet och att vidta vissa ”lämpliga åtgärder” i enlighet
med artikel 96.2 c i det avtalet.
Idag, efter det att mer än ett år har gått och olika medlingsförsök har gjorts, anser Europeiska unionen att
de demokratiska principerna ännu inte respekteras i Zimbabwe och att landets regering inte har gjort några
framsteg på de fem områden som behandlas i rådets beslut från februari 2002 (upphörande med det politiskt betingade våldet, fria och rättvisa val, mediernas frihet, rättsväsendets oberoende och upphörande med
olagliga ockupationer).
Mot bakgrund av detta anser Europeiska unionen inte att de åtgärder som vidtagits kan upphävas.
Åtgärderna kommer att upphävas först när situationen är sådan att respekt för de mänskliga rättigheterna,
de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen garanteras. Europeiska unionen förbehåller sig dessutom rätten att vidta ytterligare restriktiva åtgärder.
Europeiska unionen kommer att följa utvecklingen i Zimbabwe noggrant och vill åter betona att den inte
önskar bestraffa Zimbabwes folk och att den kommer att fortsätta att bidra till insatser av humanitär
karaktär och till projekt som innebär direkt stöd till befolkningen, särskilt på det sociala området. Bidragen
på dessa områden påverkas inte.
Europeiska unionen önskar fortsätta dialogen med Zimbabwe på grundval av AVS–EG-partnerskapsavtalet
och hoppas att Ni kommer att göra allt som är möjligt för att återupprätta respekten för partnerskapsavtalets grundläggande principer, vilket skulle möjliggöra att samtliga samarbetsinstrument kan börja användas
igen inom en nära framtid.
Högaktningsfullt
På kommissionens vägnar

På rådets vägnar
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 19 februari 2003
om förlängning av beslut 1999/815/EG om åtgärder för att förbjuda utsläppandet på marknaden av
leksaker och barnavårdsartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre års ålder,
tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller vissa ftalater
[delgivet med nr K(2003) 557]
(Text av betydelse för EES)

(2003/113/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

Viss relevant utveckling i fråga om validering av testmetoder för migrering av ftalater och en omfattande
riskvärdering av dessa ftalat-ester under rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (4)
har ägt rum. Ytterligare arbete är emellertid nödvändigt
inom detta område för att söka lösa vissa väsentliga återstående problem.

(5)

I väntan på en lösning av de återstående frågorna och
för att säkerställa syftena med beslut 1999/815/EG och
dess förlängningar är det därför nödvändigt att behålla
förbudet att släppa ut de berörda produkterna på marknaden.

(6)

Vissa medlemsstater har införlivat beslut 1999/815/EG
genom åtgärder som är tillämpliga till den 20 februari
2003. Det är därför nödvändigt att säkerställa att giltigheten av dessa åtgärder förlängs.

(7)

Det är därför nödvändigt att förlänga giltigheten av
beslut 1999/815/EG för att säkerställa att alla medlemsstater bibehåller det förbud som föreskrivs i beslutet.

(8)

Åtgärderna i detta beslut är förenliga med yttrandet från
Kommittén för brådskande produktsäkerhetsfrågor.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/59/EEG av den 29 juni
1992 om allmän produktsäkerhet (1), särskilt artikel 11.2 i
detta, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Kommissionen antog den 7 december 1999 beslut
1999/815/EG (2), senast ändrat genom beslut 2002/910/
EG (3) som grundar sig på artikel 9 i direktiv 92/59/EEG
med krav på medlemsstaterna att förbjuda utsläppandet
på marknaden av leksaker och barnavårdsartiklar som är
avsedda att stoppas i munnen av barn under tre års
ålder, tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller ett
eller flera av ämnena diisononylftalat (DINP), dietylhexylftalat (DEHP) dibutylftalat (DBP), diisodecylftalat
(DIDP), di-n-oktylftalat (DNOP) och butylbensylftalat
(BBP).

Giltighetstiden för beslut 1999/815/EG var begränsad till
tre månader, i enlighet med bestämmelsen i artikel 11.2
i direktiv 92/59/EEG. Giltighetstiden för beslutet skulle
därför löpa ut den 8 mars 2000.

När beslut 1999/815/EG antogs föreskrevs att giltighetstiden, om så krävdes, skulle förlängas. Giltighetstiden för
de åtgärder som antogs enligt beslut 1999/815/EG blev
löpande förlängd med tre månader enligt ett flertal beslut
och skulle därför löpa ut den 20 februari 2003.

(1) EGT L 228, 11.8.1992, s. 24.
(2) EGT L 315, 9.12.1999, s. 46.
(3) EGT L 315, 18.11.2002, s. 21.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 5 i beslut 1999/815/EG skall ”20 februari 2003”
ersättas av ”20 maj 2003”.
(4) EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.
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Artikel 2
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut inom tio dagar efter
dagen för anmälan. De skall informera kommissionen om detta.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 februari 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

20.2.2003
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 19 februari 2003
om ändring för tredje gången av beslut 2002/308/EG om upprättande av förteckningarna över
godkända zoner och godkända anläggningar med avseende på någon av eller båda fisksjukdomarna
viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
[delgivet med nr K(2003) 558]
(Text av betydelse för EES)

(2003/114/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

beviljas status som godkänd anläggning belägen i en icke
godkänd zon och bör upptas i förteckningen över
godkända anläggningar som fastställs i bilaga II till beslut
2002/308/EG.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari
1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av
djur och produkter från vattenbruk (1), senast ändrat genom
direktiv 98/45/EG (2), särskilt artikel 6 i detta, och

(6)

Beslut 2002/308/EG bör därför ändras.

(7)

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

av följande skäl:
(1)

För att erhålla status som godkänd fiskodlingsanläggning
i en icke godkänd zon, för någon av eller båda fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi (VHS) och
infektiös hematopoietisk nekros (IHN), skall medlemsstaterna lämna in ett relevant underlag och de nationella
bestämmelser som säkerställer att villkoren i direktiv 91/
67/EEG följs.

(2)

Genom kommissionens beslut 2002/308/EG (3), senast
ändrat genom beslut 2002/1005/EG (4), fastställs förteckningarna över godkända zoner och godkända fiskodlingsanläggningar belägna i en icke godkänd zon med
avseende på vissa fisksjukdomar.

(3)

Tyskland har anfört skäl för att en fiskodling i provinsen
Bayern skall beviljas status som godkänd anläggning
belägen i en icke godkänd zon, med avseende på VHS
och IHN, samt framlagt de nationella bestämmelser som
garanterar att reglerna för godkännande följs.

(4)

Dessa skäl har granskats av kommissionen med hjälp av
experter i medlemsstaterna.

(5)

Den dokumentation som Tyskland tillhandahållit för den
berörda fiskodlingen visar att denna anläggning uppfyller
kraven i artikel 6 i direktiv 91/67/EEG. Den kan därför

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

46, 19.2.1991, s. 1.
189, 3.7.1998, s. 12.
106, 23.4.2002, s. 28.
349, 24.12.2002, s. 109.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I bilaga II till beslut 2002/308/EG skall följande fiskodlingsanläggning läggas till i avdelning 3.5:
”6.

Fischzucht Graf Anlage
D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR
Engishausen 64
D-87743 Egg an der Günz”

Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 februari 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

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

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2003/115/GUSP
av den 18 februari 2003
om ändring och förlängning av gemensam ståndpunkt 2002/145/GUSP om restriktiva åtgärder mot
Zimbabwe
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 15 i detta, och
av följande skäl:
1

(1)

Gemensam ståndpunkt 2002/145/GUSP ( ) löper ut den
18 februari 2003.

(2)

Situationen i Zimbabwe har försämrats ytterligare, och
allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna
samt av åsiktsfriheten, föreningsfriheten och friheten att
delta i fredliga sammankomster fortsätter att äga rum.

(3)

Gemensam ståndpunkt 2002/145/GUSP bör därför
förlängas med ytterligare tolv månader.

(4)

Genomförandet av reseförbudet bör inte påverka de fall
då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt
internationell rätt eller är värdland för Organisationen
för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 3 i gemensam ståndpunkt 2002/145/GUSP skall ersättas
med följande:

3.
Punkt 1 skall tillämpas utan att det påverkar de fall då
en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, dvs.
i) som värdland i en internationell mellanstatlig organisation,
ii) som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av Förenta nationerna, eller
iii) enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet.
Rådet skall i vart och ett av dessa fall informeras på
vederbörligt sätt.
4.
Punkt 3 skall anses gälla också i fall då en medlemsstat är värdland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).
5.
Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder
som föreskrivs i punkt 1 när resan är motiverad av allvarliga humanitära skäl, eller för deltagande i mellanstatliga
möten, även sådana som stöds av Europeiska unionen, där
man för en politisk dialog som direkt främjar demokratin,
de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i
Zimbabwe.
6.
En medlemsstat som vill bevilja undantag enligt punkt
5 skall skriftligt anmäla detta till rådet. Undantag skall anses
beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör
en invändning inom 48 timmar efter det att de mottagit
anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera
av rådets medlemmar gör en invändning får rådet med
kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna
undantaget.

”Artikel 3
1.
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för
att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorium för de personer som förtecknas i bilagan och som
är engagerade i verksamheter som allvarligt undergräver
demokratin, respekten för de mänskliga rättigheterna och
rättsstatsprincipen i Zimbabwe.
2.
Det som anges i punkt 1 gör inte en medlemsstat
skyldig att vägra egna medborgare inresa till territoriet.
(1) EGT L 50, 21.2.2002, s. 1. Gemensamma ståndpunkten senast
ändrad genom beslut 2002/754/GUSP (EGT L 247, 14.9.2002, s.
56).

7.
När en medlemsstat enligt punkterna 3, 4, 5 och 6
tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium
för personer som förtecknas i bilagan skall tillståndet endast
gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som
berörs av detta.”

Artikel 2
Gemensam ståndpunkt 2002/145/GUSP förlängs härmed till
och med den 20 februari 2004.

20.2.2003
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Artikel 3
Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.
Artikel 4
Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 18 februari 2003.
På rådets vägnar
N. CHRISTODOULAKIS

Ordförande
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RÄTTELSER
Rättelse til kommissionens beslut 2002/225/EG av den 15 mars 2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets
direktiv 91/492/EEG när det gäller gränsvärden och analysmetoder för vissa marina biotoxiner i musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 75 av den 16 mars 2002)
På sidan 64,
— i bilagan, ”Detektionsmetoder”, ”Biologiska metoder”, fjärde stycket, skall det
i stället för: ”En bioassay med möss med acetonextraktion (…) dinophysistoxiner, pectenotoxiner, men den kan inte
användas för detektion av yessotoxiner och azaspiracider eftersom (…) bör det anses vara en indikation
på att okasdasyra, dinophysistoxiner och pectenotoxiner förekommer i halter som överstiger de
gränsvärden som fastställs i artikel 2.”
vara:
”En bioassay med möss med acetonextraktion (…) dinophysistoxiner, pectenotoxiner och azaspiracider
men den kan inte användas för detektion av yessotoxiner eftersom (…) bör det anses vara en indikation
på att okadasyra, dinophysistoxiner, pectenotoxiner och azaspiracider förekommer i halter som
överstiger de gränsvärden som fastställs i artiklarna 2 och 4.”
— i bilagan, ”Detektionsmetoder”, ”Alternativa detektionsmetoder”, första stycket, skall det
i stället för: ”En rad metoder (…) kan hitta minst följande analogier: (…)”
vara:
”En rad metoder (…) kan hitta minst följande analogier: att de inte är mindre effektiva än de biologiska
metoderna och att man genom att tillämpa dessa erhåller ett likvärdigt skydd för människors hälsa.”
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