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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 782/2003
av den 14 april 2003
om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(6)

AFS-konventionen träder i kraft tolv månader efter det
att den ratificerats av minst 25 stater som står för minst
25 % av världshandelsflottans tonnage.

(7)

Medlemsstaterna bör ratificera AFS-konventionen så
snart som möjligt.

(8)

Medlemsstaterna bör ges bästa möjliga förutsättningar
för att skyndsamt kunna ratificera AFS-konventionen,
och eventuella hinder mot denna ratificering bör undanröjas.

(9)

Då AFS-konferensen insåg att den tid som återstod till
den 1 januari 2003 inte skulle vara tillräcklig för att
möjliggöra att AFS-konventionen trädde i kraft detta
datum, och då den önskade tillse att användningen av
tennorganiska föreningar verkligen skulle upphöra inom
sjöfarten från och med detta datum, uppmanade den i
sin resolution nr 1 IMO-medlemsstaterna att göra sitt
yttersta för att brådskande förbereda för genomförandet
av AFS-konventionen, och uppmanade den berörda
industrin att avstå från att saluföra, sälja och använda
tennorganiska föreningar från och med detta datum.

(10)

Kommissionen har som en direkt uppföljning av AFSkonferensen antagit direktiv 2002/62/EG av den 9 juli
2002 om anpassning till tekniska framsteg för nionde
gången av bilaga I till rådets direktiv 76/769/EEG om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar om begränsning av användning och
utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och
preparat (tennorganiska föreningar) (4) för att från och
med den 1 januari 2003 förbjuda utsläppande på marknaden och användning av tennorganiska föreningar i
antifoulingsystem för alla slags fartyg, oberoende av
längd.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
av följande skäl:
(1)

Gemenskapen ser allvarligt på den skadliga miljöpåverkan från tennorganiska föreningar i antifoulingsystem
på fartyg, särskilt från beläggningar innehållande tributyltenn (TBT).

(2)

Den 5 oktober 2001 antogs i närvaro av gemenskapens
medlemsstater en internationell konvention om kontroll
av skadliga antifoulingsystem på fartyg (AFS-konventionen) vid en diplomatkonferens (AFS-konferensen)
under Internationella sjöfartsorganisationens (IMO)
beskydd.

(3)

AFS-konventionen är en ramkonvention med väldefinierade förfaranden som möjliggör förbud mot skadliga
antifoulingsystem på fartyg med beaktande av försiktighetsprincipen i enlighet med Riodeklarationen om miljö
och utveckling.

(4)

Enligt AFS-konventionen är för närvarande bara applicering av tennorganiska föreningar på fartyg förbjuden.

(5)

AFS-konventionens tillämpningsdatum är den 1 januari
2003 för förbudet mot applicering av tennorganiska
föreningar på fartyg och den 1 januari 2008 för totalförbudet mot förekomsten av tennorganiska föreningar på
fartyg.

(1) EGT C 262 E, 29.10.2002, s. 492.
(2) Yttrandet avgivet den 11 december 2002 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
(3) Europaparlamentets yttrande av den 20 november 2002 (ännu ej
offentliggjort i EUT), och rådets beslut av den 17 mars 2003.

(4) EGT L 183, 12.7.2002, s. 58.
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Mot bakgrund av AFS-konferensens resolution nr 1 krävs
ytterligare mått och steg för att man skall kunna
genomföra åtgärder beträffande tennorganiska föreningar
och därigenom garantera ett totalförbud mot TBTbeläggningar på fartyg i hela gemenskapen och
angränsande hav från och med de tidpunkter som
fastställs i AFS-konventionen.

Definitionerna och kraven i denna förordning bör i
största möjliga mån bygga på dem som används i AFSkonventionen.

(18)

För att garantera att förordningen tillämpas på offshoreplattformar bör den även omfatta fartyg som framförs
under en medlemsstats myndighet. Förordningen bör
inte vara tillämplig på örlogsfartyg eller andra statliga
fartyg, eftersom underhållet av sådana fartyg i tillräcklig
utsträckning redan omfattas av AFS-konventionen.

(19)

Sjöfartsnäringen bör uppmuntras att följa rekommendationen i AFS-konferensens resolution nr 1 genom att det
från och med den 1 juli 2003 införs ett förbud mot aktiv
TBT-beläggning för alla fartyg som äger rätt att föra en
medlemsstats flagg och vars antifoulingsystem applicerats, ändrats eller ersatts efter detta datum.

(20)

Det är lämpligt att införa ett likadant besiktnings- och
certifieringssystem som det som fastställs i AFS-konventionen. Inom ramen för denna förordning bör man
besiktiga alla fartyg med en bruttodräktighet på 400 ton
eller däröver, oberoende av trafikens art, medan fartyg
under 400 tons bruttodräktighet som har en längd på
24 meter eller däröver bara behöver medföra en
försäkran om att de uppfyller kraven i denna förordning
respektive AFS-konventionen. Gemenskapen bör ha rätt
att senare införa ett harmoniserat besiktningssystem för
dessa fartyg om det skulle visa sig nödvändigt.

(21)

För fartyg som har en längd på 24 meter eller därunder
krävs det inga särskilda föreskrifter om besiktning eller
försäkran, eftersom dessa fartyg, huvudsakligen fritidsoch fiskebåtar, redan omfattas av direktiv 76/769/EEG.

(22)

Certifikat och försäkringar som utfärdats i enlighet med
denna förordning samt AFS-certifikat och AFSförsäkringar som utfärdats av parterna till AFS-konventionen bör erkännas.

(23)

Om AFS-konventionen inte trätt i kraft den 1 januari
2007 bör kommissionen ha möjlighet att vidta lämpliga
åtgärder dels för att ge fartyg som för tredje stats flagg
möjlighet att visa att de följer denna förordning, dels för
att kontrollera de ifrågavarande bestämmelsernas genomförande.

Denna förordning bör inte påverka begränsningar avseende utsläppande på marknaden och användning av
vissa farliga ämnen och preparat (tennorganiska
föreningar) som föreskrivs i direktiv 76/769/EEG (1).

När det gäller totalförbud mot aktiva TBT-beläggningar
bör det inom gemenskapen inte råda någon osäkerhet.
Den internationella sjöfartsnäringen måste kunna planera
sitt fartygsunderhåll och bör därför tydligt och i god tid
göras uppmärksam på att fartyg med aktiv TBT-beläggning från och med den 1 januari 2008 inte längre tillåts
anlöpa gemenskapens hamnar.

(15)

För tredje land, särskilt om det inte kan dra nytta av de
fördelar som uppkommer genom överstatlig reglering,
kan det av rättstekniska skäl bli svårt att lagstifta om ett
förbud mot applicering av TBT-beläggningar för dess
fartyg från och med den dag då förbudet träder i kraft, i
enlighet med denna förordning. Under en övergångsperiod som börjar den 1 juli 2003, och som upphör den
dag AFS-konventionen träder i kraft bör därför fartyg
som för tredje stats flagg undantas från förordningens
förbud mot TBT-beläggningar.

(16)

(17)

En förordning är ett lämpligt rättsligt instrument,
eftersom kraven i förordningen redan efter kort tid är
direkt tillämpliga i medlemsstaterna och på redarna och
måste tillämpas enhetligt och vid samma tidpunkt i hela
gemenskapen. Förordningen bör endast gälla förbud mot
tennorganiska föreningar, och inte upprepa AFS-konventionen.

(14)

De flaggstater som har förbjudit användningen av TBTbeläggningar på sina fartyg har ett ekonomiskt intresse
av att AFS-konventionen träder i kraft så snart som
möjligt så att konkurrensvillkoren världen över blir
desamma. Flaggstaterna bör uppmuntras att ratificera
AFS-konventionen genom att denna förordning så snart
som möjligt förbjuder användningen av TBT-beläggningar på alla fartyg som för en medlemsstats flagg.

(1) EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2003/3/EG (EGT L 4, 9.1.2003, s. 12).
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Det lämpligaste systemet för att kontrollera genomförandet av förbudet mot TBT-beläggningar för fartyg
och av AFS-konventionen är det som fastställs i rådets
direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning
av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens
hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten
(hamnstatskontroll) (1), och det direktivet bör ändras vid
lämplig tidpunkt. Med tanke på det direktivets särskilda
räckvidd bör likvärdiga bestämmelser tillämpas på fartyg
som för en medlemsstats flagg under övergångsperioden.

2. bruttodräktighet: bruttodräktighet beräknad i enlighet med
reglerna för dräktighetsberäkning i bilaga 1 till 1969 års
internationella skeppsmätningskonvention eller i efterföljande konventioner.

(25)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna
förordning 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).

4. fartyg: alla typer av farkoster som framförs i marin miljö,
inklusive bärplansbåtar, svävare, undervattensfarkoster,
flytande farkoster samt fasta och flytande plattformar,
flytande lagerfartyg (floating storage units, FSU-fartyg) och
flytande produktions- och lagerfartyg (floating production
storage and off-loading units, FPSO-fartyg).

(26)

Kommissionen bör till Europaparlamentet och rådet
rapportera om i vilken utsträckning målen med denna
förordning har uppnåtts, och vid behov föreslå lämpliga
ändringar i förordningen.

(24)

(27)

Förordningen bör träda i kraft vid en tidpunkt som gör
det möjligt att effektivt förbjuda användningen av
tennorganiska föreningar på fartyg så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
Syftet med denna förordning är att minska eller helt undanröja
skadliga effekter för den marina miljön och människors hälsa
orsakade av tennorganiska föreningar som fungerar som
biocider i antifoulingsystem för fartyg som för en medlemsstats
flagg eller som framförs under en medlemsstats myndighet,
samt för fartyg, oberoende av vilken flagg fartyget för, som
anlöper eller avgår från medlemsstaternas hamnar.

3. längd: längd enligt definitionen i 1966 års internationella
lastlinjekonvention, ändrad genom 1988 års protokoll till
denna, eller i efterföljande konventioner.

5. AFS-konventionen: internationell konvention om kontroll av
skadliga antifoulingsystem på fartyg, antagen den 5
oktober 2001, oavsett när den träder i kraft.

6. erkänd organisation: organ som erkänts i enlighet med
rådets direktiv 94/57/EG av den 22 november 1994 om
gemensamma regler och standarder för organisationer som
utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för
sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse
därmed (3).

7. AFS-certifikat: certifikat som utfärdats för fartyg i enlighet
med bilaga 4 till AFS-konventionen, eller, under övergångsperioden, ett certifikat som utformats enligt mallen i bilaga
II till denna förordning, förutsatt att certifikatet utfärdats
av en medlemsstats myndighet eller av en erkänd organisation på medlemsstatens vägnar.

8. AFS-försäkran: försäkran som utarbetats i enlighet med
bilaga 4 till AFS-konventionen, eller, under övergångsperioden, en försäkran som undertecknats av redaren eller
dennes bemyndigade ombud och som utformats enligt
mallen i bilaga III till denna förordning.

Artikel 2
Definitioner
I denna förordning avses med
1. antifoulingsystem: beläggning, färg, ytbehandling, yta eller
anordning på ett fartyg som används för att kontrollera
eller förebygga påväxt av oönskade organismer.
(1) EGT L 157, 7.7.1995, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG (EGT L 324,
29.11.2002, s. 53).
2
( ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

9. AFS-intyg om överensstämmelse: dokument som intygar
överensstämmelse med bilaga 1 till AFS-konventionen och
som utfärdats av en erkänd organisation på uppdrag av
myndigheterna i medlemsstaten i fråga.

10. övergångsperiod: den period som börjar den 1 juli 2003,
och som upphör den dag då AFS-konventionen träder i
kraft.
(3) EGT L 319, 12.12.1994, s. 20. Direktivet senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG.
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Artikel 3
Räckvidd
1.

9.5.2003

3. Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på fasta eller
flytande plattformar, FSU-fartyg eller FPSO-fartyg byggda före
den 1 juli 2003, och som inte legat i torrdocka sedan detta
datum.

Denna förordning skall tillämpas på

a) fartyg som för en medlemsstats flagg,
b) fartyg som inte för en medlemsstats flagg men som framförs
under en medlemsstats myndighet, och
c) fartyg som anlöper en medlemsstats hamn eller offshoreterminal men som inte omfattas av a eller b.
2.
Denna förordning skall inte tillämpas på örlogsfartyg,
militära hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs och drivs av
staten och som för närvarande endast används i statlig, ickekommersiell tjänst.

Artikel 4
Förbud mot applicering av tennorganiska föreningar som
fungerar som biocider

Artikel 6

Besiktning och certifiering

1. Följande skall gälla för besiktning och certifiering av
fartyg som för en medlemsstats flagg:
a) Fartyg med en bruttodräktighet på 400 ton eller däröver,
utom fasta eller flytande plattformar, FSU-fartyg och FPSOfartyg, skall besiktigas och certifieras från och med den 1
juli 2003, i enlighet med kraven i bilaga I, innan fartyget tas
i drift för första gången eller när fartygets antifoulingsystem
ändras eller ersätts.
b) Fartyg med en längd på 24 meter eller däröver och en bruttodräktighet under 400 ton, utom fasta eller flytande plattformar, FSU-fartyg och FPSO-fartyg, skall medföra en AFSförsäkran som bevis på att fartyget uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5.

Från och med den 1 juli 2003, får tennorganiska föreningar
som fungerar som biocider i antifoulingsystem inte längre
appliceras eller appliceras på nytt på fartyg.

Vid behov får kommissionen införa ett harmoniserat besiktnings- och certifieringssystem för sådana fartyg i enlighet
med förfarandet i artikel 9.2.

Under övergångsperioden skall denna bestämmelse emellertid
endast tillämpas på de fartyg som avses i artikel 3.1 a respektive 3.1 b.

c) Medlemsstaterna får vidta lämpliga åtgärder för att se till att
sådana fartyg som inte omfattas av a eller b uppfyller kraven
i denna förordning.

Artikel 5
Förbud mot förekomst av tennorganiska föreningar som
fungerar som biocider
1.
Om ett antifoulingsystem appliceras, ändras eller ersätts
efter den 1 juli 2003, på fartyg som från och med ovannämnda
datum har rätt att föra en medlemsstats flagg, får det på dessa
fartygs skrov, yttre delar eller utsidor inte finnas några tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem, såvida inte de täckts med en beläggning som utgör en
spärr för sådana föreningar och därigenom hindrar dem från
att läcka ut från det förbjudna antifoulingsystemet.
2.
Från och med den 1 januari 2008 får de fartyg som avses
i artikel 3.1 antingen inte ha några tennorganiska föreningar
som fungerar som biocider i antifoulingsystem på sina skrov,
yttre delar eller utsidor, eller så måste de vara täckta med en
beläggning som utgör en spärr för sådana föreningar som
läcker ut från det förbjudna antifoulingsystemet.

2. Följande skall gälla för erkännandet av certifikat,
försäkringar och intyg om överensstämmelse:
a) Medlemsstaterna skall från och med den 1 juli 2003,
erkänna alla AFS-certifikat.
b) Fram till ett år efter den dag som anges i a skall medlemsstaterna erkänna alla AFS-intyg om överensstämmelse.
c) Från och med den 1 juli 2003, skall medlemsstaterna
erkänna alla AFS-försäkringar.

Försäkringarna skall åtföljas av lämplig dokumentation (t.ex.
kvitto på färgen eller entreprenörsfaktura) eller förses med
lämplig påskrift.

3. Om AFS-konventionen ännu inte trätt i kraft den 1
januari 2007, skall kommissionen, i enlighet med förfarandet i
artikel 9.2, vidta lämpliga åtgärder för att ge fartyg som för
tredje stats flagg möjlighet att visa att de följer artikel 5.
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Artikel 7
Hamnstatskontroll
Medlemsstaterna skall under övergångsperioden tillämpa
bestämmelser om kontroll som är likvärdiga med dem i direktiv
95/21/EG på fartyg som för en medlemsstats flagg och som har
en bruttodräktighet på 400 ton eller däröver. När det gäller
inspektioner och upptäckt av överträdelser, skall medlemsstaterna låta sig vägledas av bestämmelserna i artikel 11 i AFSkonventionen.
Om AFS-konventionen ännu inte trätt i kraft den 1 januari
2007, skall kommissionen införa ett lämpligt kontrollförfarande
i enlighet med förfarandet i artikel 9.2.
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inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av
förorening från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet, förhindrande av förorening från fartyg (1)
nedan kallad ”COSS”.
2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara
tre månader.
3.

COSS skall själv anta sin arbetsordning.
Artikel 10

Artikel 8

Utvärdering

Anpassning

Före den 10 maj 2004 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet rapportera om framstegen med AFS-konventionens ratificering och upplysa om i vilken utsträckning
tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingsystem för fartyg fortfarande används på fartyg som inte för
en medlemsstats flagg och som anlöper eller avgår från
gemenskapens hamnar. Mot bakgrund av denna rapport får
kommissionen vid behov föreslå ändringar för att snabbare
minska mängden skadliga antifoulingföreningar från fartyg som
inte för en medlemsstats flagg i medlemsstaternas territorialvatten.

Hänvisningarna till AFS-konventionen, AFS-certifikatet, AFSförsäkran och AFS-intyget om överensstämmelse och/eller till
bilagorna till denna förordning, inklusive IMO:s riktlinjer
beträffande artikel 11 i AFS-konventionen, får ändras i enlighet
med förfarandet i artikel 9.2 för att hänsyn skall kunna tas till
den internationella utvecklingen, framför allt utvecklingen inom
IMO, och för att öka förordningens genomslag mot bakgrund
av gjorda erfarenheter.
Artikel 9
Kommitté

Artikel 11

1.
Kommissionen skall biträdas av Kommittén för
sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg som
inrättades genom artikel 3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om

Ikraftträdande
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 Luxemburg den 14 april 2003.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

A. GIANNITSIS

Ordförande

Ordförande

(1) EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.
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BILAGA I
Besiktning och certifiering av antifoulingsystem på fartyg som för en medlemsstats flagg
1.

Besiktningar

1.1 Fartyg med en bruttodräktighet på 400 ton eller däröver, utom fasta eller flytande plattformar, FSU-fartyg och
FPSO-fartyg, skall från och med den 1 juli 2003, bli föremål för följande besiktningar:
a) En första besiktning innan fartyg tas i drift eller när fartyget för första gången ligger i torrdocka för applicering
av antifoulingsystem.
b) En besiktning när fartygets antifoulingsystem ändras eller ersätts. Sådana besiktningar skall nedtecknas på det
certifikat som krävs enligt punkt 2.1.
1.2 Det skall genom besiktningarna framgå att fartygets antifoulingsystem fullt ut uppfyller artiklarna 4 och 5 i denna
förordning.
1.3 Besiktningarna skall utföras av någon av följande: en befattningshavare som befullmäktigats av myndigheterna i den
ifrågavarande medlemsstaten, eller i en annan medlemsstat, eller av en part till AFS-konventionen; en besiktningsman som för detta syfte utsetts av någon av de nämnda myndigheterna; en erkänd organisation som agerar på
myndigheternas vägnar.
1.4 Om inte annat följer av denna förordning skall medlemsstaterna vid besiktningarna enligt punkt 1.1 uppfylla kraven
i bilaga 4 till AFS-konventionen och riktlinjerna för besiktning och certifiering av antifoulingsystem på fartyg som
bifogas resolution MEPC 101(48), som antogs av IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön den 11 oktober
2002.
2.

Certifiering

2.1 Efter slutförd besiktning enligt punkt 1.1 a eller 1.1 b skall en medlemsstat som ännu inte är part till AFS-konventionen utfärda ett certifikat enligt mallen i bilaga II. Om medlemsstaten är part till AFS-konventionen, skall ett AFScertifikat utfärdas.
2.2 En medlemsstat får använda ett AFS-intyg om överensstämmelse för att bevisa att kraven i artiklarna 4 och 5 i
denna förordning är uppfyllda. Detta AFS-intyg om överensstämmelse skall senast ett år efter den dag som anges i
punkt 1.1 ha ersatts med ett certifikat enligt punkt 2.1.
2.3 Medlemsstaterna skall kräva att sådana fartyg som avses i punkt 1.1 medför ett certifikat utfärdat enligt punkt 2.1.
2.4 Vid certifiering enligt punkt 2.1 skall medlemsstaterna uppfylla kraven i bilaga 4 till AFS-konventionen.

9.5.2003

9.5.2003

SV

Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA II

L 115/7

L 115/8

SV

Europeiska unionens officiella tidning

9.5.2003

9.5.2003

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 115/9

L 115/10

SV

Europeiska unionens officiella tidning

9.5.2003

9.5.2003

SV

Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA III

L 115/11

L 115/12

SV

Europeiska unionens officiella tidning

9.5.2003

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 783/2003
av den 8 maj 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 9 maj 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 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 8 maj 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 (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052
096
212
999

86,8
150,7
110,8
116,1

0707 00 05

052
999

103,8
103,8

0709 90 70

052
999

93,9
93,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
600
624
999

39,8
41,3
36,1
49,5
50,5
43,4

0805 50 10

528
999

62,2
62,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

79,2
111,2
107,8
84,7
80,7
61,4
71,7
105,1
82,0
87,1

(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 784/2003
av den 8 maj 2003
om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av cirka
7 705 ton ris från 1998 års skörd som innehas av det spanska interventionsorganet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (2), särskilt artikel 8 b sista strecksatsen i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Det spanska interventionsorganet skall, på de villkor som
fastställs i förordning (EEG) nr 75/91, inleda anbudsinfordran
för försäljning på den inre marknaden av cirka 7 705 ton
rundkornigt, mellankornigt eller långkornigt A paddyris från
1998 års skörd som det innehar.
Artikel 2
1. Tidsfristen för inlämnande av anbud för det första delanbudsförfarandet skall löpa ut den 21 maj 2003.
2. Tidsfristen för inlämnande av anbud för det sista delanbudsförfarandet skall löpa ut den 16 juli 2003.

I kommissionens förordning (EEG) nr 75/91 av den 11
januari 1991 om fastställande av förfaranden och villkor
för försäljning av paddyris som interventionsorganen
innehar (3), fastställs bestämmelserna för dessa förfaranden och villkor.
Det spanska interventionsorganet lagrar för närvarande
stora mängder rundkornigt, mellankornigt eller långkornigt A paddyris från 1998 års skörd och lagringsperioden är mycket lång. Det är därför lämpligt att inleda
en stående anbudsinfordran för återförsäljning på den
inre marknaden av cirka 7 705 ton rundkornigt, mellankornigt eller långkornigt A paddyris från 1998 års skörd
som innehas av det spanska interventionsorganet.
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
spannmål.

3. Anbuden skall lämnas in till det spanska interventionsorganet:
Fondo Español de Garantia Agraria (FEGA)
Beneficencia 8
E-28004 Madrid
telex 23427 FEGA E
fax (34) 915 21 98 32, (34) 915 22 43 87
Artikel 3
Senast på tisdagen i veckan efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud har gått ut skall det spanska interventionsorganet meddela kommissionen kvantiteterna och genomsnittspriserna för de olika partier som sålts.
Artikel 4
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 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
(2) EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
(3) EGT L 9, 12.1.1991, s. 15.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 785/2003
av den 8 maj 2003
om ändring av förordning (EEG) nr 2921/90 om beviljande av stöd för framställningen av kasein
och kaseinater av skummjölk
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

I artikel 2.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2921/
90 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1471/
2002 (4), fastställs stödet för skummjölk som bearbetats
till kasein eller kaseinater. Med tanke på utvecklingen av
marknadspriserna för kasein och kaseinater i gemenskapen och på världsmarknaden bör stödet ökas.

(2)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter
har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess
ordförande har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 2.1 i förordning (EEG) nr 2921/90 skall beloppet
”5,86 euro” ersättas med ”6,70 euro”.
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 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
79, 22.3.2002, s. 15.
279, 11.10.1990, s. 22.
219, 14.8.2002, s. 3.

L 115/16

Europeiska unionens officiella tidning

SV

9.5.2003

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 786/2003
av den 8 maj 2003
om justering av vissa agromonetära kompensationsstöd i Förenade kungariket
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(6)

När det gäller kompensationsstöd för märkbara revalveringar av de nationella valutorna skall, enligt artikel 4.5 i
förordning (EG) nr 2799/98, de belopp som betalas ut
under den andra och den tredje delbetalningsperioden
minskas i förhållande till den föregående delbetalningsperioden med minst en tredjedel av det belopp som betalats ut genom den första delbetalningen, och kompensationsstödet under den andra och den tredje delbetalningsperioden skall minskas eller inte betalas ut alls
beroende på den inverkan på inkomsterna som blivit
resultatet av den växelkursutveckling som konstaterats
fram till och med början av månaden före den första
månaden i delbetalningsperioden i fråga, med beaktande
av marknadssituationen under samma period.

(7)

En granskning av den genomsnittliga växelkursen för
pund sterling under perioden 1 mars 2002–31 januari
2003 visar att denna valuta har deprecierats under perioden.

(8)

Därför bör den tredje delbetalningen av kompensationsstöd till Förenade kungariket för den märkbara
revalveringen av pund sterling under 2000 annulleras.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är
förenliga med yttrandet från berörda förvaltningskommittéer.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den
15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system
för euron (1), särskilt artiklarna 4 och 5 i denna, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I kommissionens förordning (EG) nr 653/2001 (2)
fastställs det maximala kompensationsstödet som blir
resultatet av omräkningskursen för pund sterling den 31
december 2000 och den 1 januari 2001.

I kommissionens förordning (EG) nr 654/2001 (3)
fastställs det maximala kompensationsstödet för den
märkbara revalveringen av pund sterling under 2000.

När det gäller de kompensationsstöd som blir resultatet
av omräkningskurserna för vissa direktstöd och struktureller miljöåtgärder skall, enligt artikel 5.3 i förordning
(EG) nr 2799/98, de belopp som betalas ut under den
andra och den tredje delbetalningsperioden minskas i
förhållande till den föregående delbetalningsperioden
med minst en tredjedel av det belopp som betalats ut
genom den första delbetalningen, och enligt artikel 5.4 i
samma förordning skall maximibeloppet för kompensationsstödet minskas eller inte betalas ut alls beroende på
den inverkan på inkomsterna som blivit resultatet av den
växelkursutveckling som konstaterats den första dagen
under den andra och den tredje delbetalningsperioden.

En granskning av den växelkurs som fastställs för pund
sterling genom kommissionens förordning (EG) nr 445/
2003 (4) av den 11 mars 2003 om fastställande av växelkursen 2003 för vissa direkta stöd och åtgärder av strukturell eller miljömässig karaktär visar att denna valuta
har deprecierats.

Därför bör den tredje delbetalningen av kompensationsstöd till Förenade kungariket med avgörande
händelser den 31 december 2000 och den 1 januari
2001 annulleras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Maximibeloppet för den tredje delbetalningen av kompensationsstöd till Förenade kungariket enligt förordning (EG) nr
653/2001, med avgörande händelse den 31 december 2000
eller den 1 januari 2001, skall annulleras.

Artikel 2
Maximibeloppet för den tredje delbetalningen av kompensationsstöd till Förenade kungariket för den märkbara revalveringen av pund sterling under år 2000, enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 654/2001, skall annulleras.

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

EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.
EGT L 91, 31.3.2001, s. 62.
EGT L 91, 31.3.2001, s. 64.
EUT L 67, 12.3.2003, s. 6.

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 787/2003
av den 8 maj 2003
om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om
öppnande av tullkvoter, och om undantag från den förordningen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

å ena sidan, och Rumänien å andra sidan, för att beakta
resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya
ömsesidiga jordbruksmedgivanden, upphävs förordning
(EG) nr 2435/2000. De hänvisningar till den förordningen som görs i förordning (EG) nr 2535/2001 bör
därför ersättas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 509/2002 (2), särskilt artikel
29.1 i denna, och

(4)

Genom rådets förordning (EG) nr 2286/2002 (9) om
ordningar för jordbruksprodukter och varor som
framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter
med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien
och Stillahavsområdet (AVS-staterna) upphävs förordning (EG) nr 1706/98. De hänvisningar till den förordningen som görs i förordning (EG) nr 2535/2001 bör
därför ersättas.

(5)

Enligt artikel 12 första stycket i förordning (EG) nr
2535/2001 får varje aktör inte lämna in mer än en
licensansökan inom en och samma kvot. Undantag
medges för kvoter för sådana produkter med ursprung i
Tjeckien och Slovakien som har samma kvotnummer,
eftersom dessa två länder tidigare utgjorde en enda stat.
Kvotnumren för länderna är olika från och med den
1 maj 2003. Därför bör det ovan nämnda undantaget
inte längre medges.

(6)

I 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 (10), föreskrivs att kvot nr 09.1924 skall förvaltas
enligt principen ”först till kvarn …”, i enlighet med artiklarna 308 a, 308 b och 308 c 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 (11), senast ändrad genom förordning (EG) nr
444/2002 (12). Om kvoterna förvaltas på det sättet bör
bestämmelser fastställas beträffande importlicensen.

(7)

Förordning (EG) nr 2535/2001 bör därför ändras.

(8)

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

av följande skäl:

(1)

3

I kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 ( ),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 2302/2002 (4),
fastställs bland annat tillämpningsföreskrifter, när det
gäller mjölk och mjölkprodukter, för importordningarna
enligt Europaavtalen mellan gemenskapen och dess
medlemsstater å ena sidan, och vissa länder i Centraloch Östeuropa å andra sidan. För att genomföra de
medgivanden som fastställs i rådets beslut 2003/263/
EG (5), 2003/298/EG (6) och 2003/299/EG (7) om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalen om associering mellan Europeiska
gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan,
och Polen, Tjeckien och Slovakien å andra sidan, är det
lämpligt att antingen öppna nya tullkvoter för import
eller öka vissa befintliga kvoter.

(2)

Eftersom de importkvoter som föreskrivs i förordning
(EG) nr 2535/2001 i normala fall endast är öppna under
perioden 1 juli–1 januari är det lämpligt att införa en ny
inlämningsperiod för ansökningar om importlicens 1–25
maj 2003 och göra undantag från artiklarna 6, 12, 14
och 16 i den förordningen.

(3)

Genom rådets beslut 2003/18/EG (8) om godkännande
av protokollet om anpassning av handelsaspekterna i
Europaavtalet om upprättande av en associering mellan
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater

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

EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.
EGT L 79, 22.3.2002, s. 15.
EGT L 341, 22.12.2001, s. 29.
EGT L 348, 21.12.2002, s. 78.
EUT L 97, 15.4.2003, s. 53.
EUT L 107, 30.4.2003, s. 12.
EUT L 107, 30.4.2003, s. 36.
EGT L 8, 14.1.2003, s. 18.

(9) EGT L 348, 21.12.2002, s. 5.
(10) EUT L 46, 20.2.2003, s. 1.
(11) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.
(12) EGT L 68, 12.3.2002, s. 11.
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Artikel 1
Förordning (EG) nr 2535/2001 ändras på följande sätt:
1) Artikel 5 b och c skall ersättas med följande:
”b) Kvoter enligt rådets förordningar (EG) nr 1151/
2002 (*), (EG) nr 1361/2002 (**), (EG) nr 1362/
2002 (***), (EG) nr 1408/2002 (****), samt rådets beslut
2003/18/EG (*****), 2003/263/EG (******), 2003/298/
EG (*******) och 2003/299/EG (********).
c) Kvoter enligt rådets förordning (EG) nr 2286/
2002 (*********).
(*) EGT L 170, 29.6.2002, s. 15.
(**) EGT L 198, 27.7.2002, s. 1.
(***) EGT L 198, 27.7.2002, s. 13.
(****) EGT L 205, 2.8.2002, s. 9.
(*****) EGT L 8, 14.1.2003, s. 18.
(******) EUT L 97, 15.4.2003, s. 53.
(*******) EUT L 107, 30.4.2003, s. 12.
(********) EUT L 107, 30.4.2003, s. 36.
(*********) EGT L 348, 21.12.2002, s. 5.”
2) I artikel 12 första stycket skall andra meningen utgå.

L 115/19

Licensen skall utfärdas senast den första arbetsdagen efter
den dag då ansökningen lämnades in.
4.
En förutsättning för att sänkt tull skall kunna tillämpas
är att ett ursprungsbevis i enlighet med bilaga III till avtalet
med Republiken Chile uppvisas.
(*) EUT L 46, 20.2.2003, s. 1.”
4) Artikel 20.1 a skall ersättas med följande:
”a) Förordning (EG) nr 2286/2002.”
5) Bilaga I skall ändras på följande sätt:
a) I del I.B skall punkterna 1, 2 och 3 ersättas med bilaga I
till den här förordningen.
b) Del I.C skall ersättas med bilaga II till den här förordningen.
6) Del II.A i bilaga II skall ersättas med bilaga III till den här
förordningen.
7) Bilaga IV till den här förordningen skall föras in som bilaga
VII a.

Artikel 2

3) I avdelning 2 skall följande införas som kapitel Ia:
”KAPITEL I a
IMPORT INOM RAMEN FÖR TULLKVOTER SOM
FÖRVALTAS I ENLIGHET MED ARTIKLARNA 308 a, 308 b
OCH 308 c I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93

Artikel 19 a
1.
Inom ramen för den kvot som föreskrivs i rådets
förordning (EG) nr 312/2003 (*) och som anges i bilaga VII
a till den här förordningen skall artiklarna 308 a, 308 b och
308 c i förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas.
2.
Utan att det påverkar tillämpningen av avdelning II i
förordning (EG) nr 1291/2000 får import inom ramen för
de kvoter som avses i punkt 1 endast ske mot uppvisande
av en importlicens.
3.
Den säkerhet som avses i artikel 15.2 i förordning
(EG) nr 1291/2000 skall vara 10 euro per 100 kg netto.
I licensansökan och i licensen skall KN-numret med 8 siffror
anges i fält 16. Licensen skall endast gälla för den produkt
som numret avser.

För de kvoter som öppnas den 1 maj 2003 och som anges i
bilaga I del B punkterna 1, 2 och 3 till förordning (EG) nr
2535/2001, i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen,
skall följande regler gälla:
1) Genom undantag från artikel 6 och artikel 14.1 i förordning
(EG) nr 2535/2001 får ansökningar om importlicens lämnas
in under perioden 1–25 maj 2003.
En licensansökan får omfatta högst 10 % av kvantiteten
inom den kvot som öppnas den 1 maj 2003, men den skall
å andra sidan omfatta minst 10 ton.
2) Genom undantag från artikel 12 i förordning (EG) nr 2535/
2001 får de aktörer som lämnade in en ansökan om importlicens under perioden 1–10 januari 2003, i enlighet med
den här förordningen lämna i en ny ansökan inom samma
kvot.
3) Artikel 16.3 andra stycket i förordning (EG) nr 2535/2001
skall inte tillämpas.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Licensen skall vara giltig från och med utfärdandedagen
enligt artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 fram till
utgången av den tredje därpå följande månaden.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2003.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
1. Produkter med ursprung i Polen

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag ( ) ( )
1

2

Årlig kvantitet
(ton)
1.7.2002–
30.6.2003

Tillgänglig kvantitet
1.7.2002 (3)

Tillgänglig kvantitet
1.1.2003 (3)

Tillgänglig kvantitet
1.5.2003

Årlig kvantitet
(ton)
1.7.2003–
30.6.2004

Årlig ökning
fr.o.m. 1.7.2004

SV

Tillämplig tullsats
(% av tullsatsen för
MGN)

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

Tullbefrielse

12 575

6 000

6 000

575

14 300

1 430

09.4814

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

Tullbefrielse

7 545

3 600

3 600

345

8 580

860

09.4815

0406

Tullbefrielse

11 318

5 400

5 400

518

12 870

1 290

Årlig ökning
fr.o.m. 1.7.2004

2. Produkter med ursprung i Tjeckien

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1) (2)

Tillämplig tullsats
(% av tullsatsen för
MGN)

Årlig kvantitet
(ton)
1.7.2002–
30.6.2003

Tillgänglig kvantitet
1.7.2002 (3)

Tillgänglig kvantitet
1.1.2003 (3)

Tillgänglig kvantitet
1.5.2003

Årlig kvantitet
(ton)
1.7.2003–
30.6.2004

1 438

1 438

1 312

5 500

0

—

—

150

300

0

0402

Tullbefrielse

4 188

09.4636

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39
0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

Tullbefrielse

150
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09.4813

KN-nummer

Varuslag (1) (2)

Tillämplig tullsats
(% av tullsatsen för
MGN)

Årlig kvantitet
(ton)
1.7.2002–
30.6.2003

Årlig kvantitet
(ton)
1.7.2003–
30.6.2004

Tillgänglig kvantitet
1.1.2003 (3)

—

—

300

600

0

125

1 500

0

Tillgänglig kvantitet
1.5.2003

Årlig ökning
fr.o.m. 1.7.2004

0404

Tullbefrielse

300

09.4612

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90
0405 90 10
0405 90 90

Tullbefrielse

1 375

625

625

09.4613

0406

Tullbefrielse

6 630

3 315

3 315

—

7 395

765

Tillgänglig kvantitet
1.1.2003 (3)

Tillgänglig kvantitet
1.5.2003

Årlig kvantitet
(ton)
1.7.2003–
30.6.2004

Årlig ökning
fr.o.m. 1.7.2004

1 000

3 500

0

250

500

0

3. Produkter med ursprung i Slovakien

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1) (2)

Tillämplig tullsats
(% av tullsatsen för
MGN)

Årlig kvantitet
(ton)
1.7.2002–
30.6.2003

0402

Tullbefrielse

2 500

09.4645

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31
0403 10 33
0403 10 39
0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

Tullbefrielse

250

0404

750

750

—

—

9.5.2003

09.4641

Tillgänglig kvantitet
1.7.2002 (3)
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Tillgänglig kvantitet
1.7.2002 (3)

L 115/22

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1) (2)

Tillämplig tullsats
(% av tullsatsen för
MGN)

Årlig kvantitet
(ton)
1.7.2002–
30.6.2003

Tillgänglig kvantitet
1.7.2002 (3)

Tillgänglig kvantitet
1.1.2003 (3)

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90
0405 90 10
0405 90 90

Tullbefrielse

750

375

375

09.4643

0406

Tullbefrielse

2 930

1 430

1 430

—

Årlig kvantitet
(ton)
1.7.2003–
30.6.2004

Årlig ökning
fr.o.m. 1.7.2004

750

0

3 000

300

SV

09.4642

Tillgänglig kvantitet
1.5.2003

9.5.2003

Kvotnummer

70

BILAGA II

Tullkvoter enligt bilaga II till förordning (EG) nr 2286/2002

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (1)

Ursprungsland

Kvot 1 januari–31 december
(kvantitet i ton)
årlig

per halvår

Förmånstull

09.4026

0402

Mjölk eller grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel

AVS

1 000

500

65 %

09.4027

0406

Ost och ostmassa

AVS

1 000

500

65 %

( ) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall varubeskrivningen endast betraktas som vägledande, eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numren. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet fastställas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.”
1
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”BILAGA I.C
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BILAGA III
”BILAGA II.A
Medgivanden enligt bilaga I till förordning (EG) nr 2286/2002

KN-nummer

Förmånstull
(%)

Varuslag (1)

0401

16

0403 10 11–0403 10 39

16

0403 90 11–0403 90 69

16

0404

16

0405 10

16

0405 20 90

16

0405 90

16

1702 11 00

16

1702 19 00

16

2106 90 51

16

2309 10 15

16

2309 10 19

16

2309 10 39

16

2309 10 59

16

2309 10 70

16

2309 90 35

16

2309 90 39

16

2309 90 49

16

2309 90 59

16

2309 90 70

16

(1) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall varubeskrivningen endast betraktas som vägledande, eftersom
förmånstullen, vad gäller den här bilagan, bestäms av KN-numren. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet fastställas genom
att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.”

BILAGA IV
”BILAGA VII a
Tullkvot inom ramen för bilaga I till associeringsavtalet med Republiken Chile

Kvotnummer

09.1924

KNnummer

0406

Varuslag

Ost och
ostmassa

Tillämplig tullsats
(% av tullsatsen
för mest gynnad
nation)

Tullbefrielse

Årliga kvantiteter
(ton)
(bas = kalenderår)
1.2.2003 —
31.12.2003

2004

1 375

1 500

Årlig ökning
fr.o.m. 2005

75”

9.5.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 788/2003
av den 8 maj 2003
om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut 2003/299/EG beträffande medgivanden i form av
gemenskapstullkvoter för vissa spannmålsprodukter med ursprung i Slovakien och om ändring av
förordning (EG) nr 2809/2000
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

kommissionens förordning (EG) nr 1162/95 av den 23
maj 1995 om särskilda tillämpningsföreskrifter för
systemet med import- och exportlicenser för spannmål
och ris (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 498/
2003 (5).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets beslut 2003/299/EG av den 14 april
2003 om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å
ena sidan, och Slovakien, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga
jordbruksmedgivanden (1), särskilt artikel 3.2 i detta, och

(7)

Det bör finnas ett system genom vilket kommissionen
och medlemsstaterna snabbt kan utbyta information om
vilka kvantiteter ansökningarna avser och vilka kvantiteter som importeras.

(8)

Eftersom rådets förordning (EG) nr 2434/2000 av den
17 oktober 2000 om vissa medgivanden i form av
gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och
om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av
vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med
Slovakiska republiken (6) har upphävts genom beslut
2003/299/EG är det lämpligt att ändra kommissionens
förordning (EG) nr 2809/2000 om tillämpningsföreskrifter för produkter inom spannmålssektorn för förordningarna (EG) nr 2290/2000, (EG) nr 2433/2000, (EG)
nr 2434/2000 och (EG) nr 2851/2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien, Tjeckiska
republiken, Slovakiska republiken och Polen och om
ändring av förordning (EG) nr 1218/96 (7), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 573/2003 (8).

(9)

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

av följande skäl:
(1)

Genom beslut 2003/299/EG förbinder sig gemenskapen
att för varje regleringsår fastställa tullkvoter med nolltullsats för vete, blandsäd och majs med ursprung i Slovakien.

(2)

För att säkra att importen av vete och majs inom tullkvoterna sker på ett korrekt sätt och inte i spekulativt
syfte bör det föreskrivas att importlicens skall krävas.
Licenser bör utfärdas på begäran av aktörerna inom
ramen för de fastställda kvantiteterna och vid behov bör
en nedsättningskoefficient fastställas för de kvantiteter
som ansökningarna gäller.

(3)

För en fungerande förvaltning av kvoterna bör det
fastställas tidsfrister för licensansökningarna och definieras vilka uppgifter som skall ingå i ansökningarna och
licenserna.

(4)

Med tanke på leveransvillkoren bör importlicenserna
gälla från och med dagen för utfärdandet till och med
utgången av månaden efter den månad då licenserna
utfärdades.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(5)

(6)

För en fungerande förvaltning av kvoterna bör det när
det gäller överlåtande av licenser och toleransnivåer för
kvantiteter som övergår till fri omsättning fastställas ett
undantag från kommissionens förordning (EG) nr 1291/
2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma
tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och
exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (2), ändrad genom förordning (EG) nr
325/2003 (3).
För en fungerande förvaltning av kvoterna bör säkerheten för importlicenserna ligga relativt högt och det
bör därför fastställas ett undantag från artikel 10 i

(1) EUT L 107, 30.4.2003, s. 36.
(2) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.
(3) EUT L 47, 21.2.2003, s. 21.

Artikel 1
1. För import till nolltullsats av vete och blandsäd av vete
och råg enligt KN-nummer 1001 och enligt bilaga I med
ursprung i Slovakien inom ramen för tullkvoten med
löpnummer 09.4646 enligt beslut 2003/299/EG skall det
krävas importlicens utfärdad enligt bestämmelserna i denna
förordning.
2. För import till nolltullsats av majs enligt KN-nummer
1005 och enligt bilaga I med ursprung i Slovakien inom ramen
för tullkvoten med löpnummer 09.4647 enligt beslut 2003/
299/EG skall det krävas importlicens utfärdad enligt
bestämmelserna i denna förordning.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EGT L 117, 24.5.1995, s. 2.
EUT L 74, 19.3.2003, s. 15.
EGT L 280, 4.11.2000, s. 9.
EGT L 326, 22.12.2000, s. 16.
EUT L 82, 29.3.2003, s. 25.
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3.
Produkterna som anges i punkterna 1 och 2 skall övergå
till fri omsättning på villkor att ett av följande dokument visas
upp:
a) ett varucertifikat EUR.1 utfärdat av det exporterande landets
behöriga myndigheter enligt bestämmelserna i protokoll nr
4 till Europaavtalet mellan gemenskapen och det exporterande landet,
b) en fakturadeklaration avseende den faktura som utfärdats av
exportören enligt samma protokoll.

9.5.2003
Artikel 6

Ansökningarna om importlicens och importlicenserna skall
innehålla följande uppgifter:
a) I fält 8, ursprungslandets namn.
b) I fält 20, en av följande uppgifter:
— Reglamento (CE) no 788/2003
— Forordning (EF) nr. 788/2003
— Verordnung (EG) Nr. 788/2003

Artikel 2

— Kανονισµός (EK) αριθ. 788/2003
— Regulation (EC) No 788/2003

1.
Ansökningar om importlicens skall lämnas till de
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna senast kl. 13.00
(belgisk tid) den andra måndagen i varje månad.
Varje licensansökan skall avse en kvantitet som inte överstiger
den kvantitet som under det berörda regleringsåret är tillgänglig
för import av produkten i fråga.
2.
Samma dag senast kl. 18.00 (belgisk tid) skall de behöriga
myndigheterna i medlemsstaterna meddela kommissionen den
totala summan av de kvantiteter som angetts i ansökningarna
om importlicens, via fax (32-2) 295 25 15 och enligt förlagan i
bilaga II.
Uppgifterna skall meddelas separat från andra uppgifter om
ansökningar om importlicenser för spannmål.
3.
Om summan av de kvantiteter av varje berörd produkt
som beviljats sedan regleringsårets början och de kvantiteter
som avses i punkt 2 överstiger kvoten för det berörda regleringsåret, skall kommissionen fastställa en enhetlig nedsättningskoefficient för de kvantiteter som ansökningarna gäller senast
den tredje arbetsdagen efter det att ansökningarna lämnades in.
4.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 skall
licenserna utfärdas den femte arbetsdagen efter den dag då
ansökan lämnades in. Senast klockan 18.00 (belgisk tid) samma
dag som licenserna utfärdas skall de behöriga myndigheterna i
medlemsstaterna via fax meddela kommissionen summan av de
kvantiteter för vilka importlicens utfärdats den dagen.

Artikel 3
Licensens giltighetstid skall räknas från och med dagen för det
faktiska utfärdandet, i enlighet med artikel 23.2 i förordning
(EG) nr 1291/2000.
Importlicenserna skall gälla till och med utgången av månaden
efter den månad då de utfärdades.

Artikel 4

— Règlement (CE) no 788/2003
— Regolamento (CE) n. 788/2003
— Verordening (EG) nr. 788/2003
— Regulamento (CE) n.o 788/2003
— Asetus (EY) N:o 788/2003
— Förordning (EG) nr 788/2003
c) I fält 24, uppgiften ”nolltullsats”.

Artikel 7
Säkerheten för de importlicenser som avses i den här förordningen skall vara 30 euro per ton.

Artikel 8
Förordning (EG) nr 2809/2000 ändras på följande sätt:
1) Titeln skall ersättas med följande:
”Kommissionens förordning (EG) nr 2809/2000 av den 20
december 2000 om tillämpningsföreskrifter för produkter
inom spannmålssektorn för förordningarna (EG) nr 2290/
2000, (EG) nr 2433/2000 och (EG) nr 2851/2000 om vissa
medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter med ursprung i Bulgarien, Tjeckiska republiken och Polen och om ändring av förordning (EG) nr
1218/96.”
2) Artikel 2 skall ersättas med följande:
”Artikel 2
Vid import av de produkter som anges i bilaga I till denna
förordning med ursprung i Tjeckiska republiken och i Polen
och som helt eller delvis befriats från importtull för de kvantiteter som anges i bilaga I och enligt de nedsättnings- och
tullsatser som anges i bilaga I, krävs en importlicens som
utfärdats enligt bestämmelserna i denna förordning.”
3) I bilaga I skall de rader som avser Slovakien utgå.

De rättigheter som följer med importlicenser får inte överlåtas.
Artikel 9
Artikel 5
En kvantitet som övergår till fri omsättning får inte överstiga
den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i importlicensen.
Siffran ”0” skall därför anges i fält 19 i licensen.

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2003.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA I

KNnummer

Ursprungsland

Kvotens
löpnummer

Varuslag

Tullsats

Kvantitet
1.1.2003–
31.12.2003
(ton)

Årlig kvantitet fr.o.m.
1.1.2004
(ton)

Slovakien

1001

09.4646

Vete samt blandsäd av vete
och råg

Tullfritt

100 000

0

Slovakien

1005

09.4647

Majs

Tullfritt

70 000

0

BILAGA II
FÖRLAGA TILL ANMÄLAN ENLIGT ARTIKEL 2.2
Importkvoter för vete och majs från Slovakien som öppnats genom rådets beslut 2003/299/EG

Kvot

Produkt

KN-nummer

Vete

Vete samt blandsäd av vete och råg

1001

Majs

Majs

1005

Ursprungsland

Kvantitet som
ansökningarna
gäller
(ton)
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 789/2003
av den 8 maj 2003
om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom
sockersektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

titet och inte är representativt för marknaden. Dessutom
skall det bortses från anbudspriser som inte kan antas
vara representativa för den faktiska marknadsutvecklingen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
(5)

För att få upplysningar om melass av standardkvalitet
som är jämförbara måste, allt efter den erbjudna melassens kvalitet, priserna höjas eller sänkas i förhållande till
de resultat som erhållits i enlighet med artikel 6 i förordning (EEG) nr 785/68.

(6)

Ett representativt pris får i undantagsfall förbli
oförändrat under en begränsad period när det anbudspris
som legat till grund för det föregående fastställandet av
det representativa priset inte har kommit till kommissionens kännedom och de anbudspriser som finns tillgängliga inte verkar vara tillräckligt representativa för den
faktiska marknadsutvecklingen och skulle medföra
plötsliga och väsentliga förändringar av det representativa priset.

(7)

När det finns en skillnad mellan utlösningspriset för
produkten i fråga och det representativa priset bör
tilläggsbeloppen för import fastställas på de villkor som
anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 1422/95. Om
importtullen upphävs tillfälligt i enlighet med artikel 5 i
förordning (EG) nr 1422/95 bör särskilda belopp
fastställas för dessa tullar.

(8)

Tillämpningen av dessa bestämmelser medför att de
representativa priserna och tilläggsbeloppen för import
av produkterna i fråga bör fastställas så som anges i
bilagan till denna förordning.

(9)

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

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 680/2002 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1422/95
av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av
melass inom sockersektorn och om ändring av förordning
(EEG) nr 785/68 (3), ändrad genom förordning (EG) nr 79/
2003 (4), särskilt artiklarna 1.2 och 3.1 i denna, och
med beaktande av följande:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

I förordning (EG) nr 1422/95 föreskrivs att cif-importpriset för melass, i fortsättningen kallat ”representativt
pris” skall fastställas i enlighet med kommissionens
förordning (EEG) nr 785/68 (5). Detta pris bör fastställas
för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den
förordningen.
Det representativa priset för melass beräknas för ett
gränsövergångsställe i gemenskapen, i detta fall
Amsterdam. Detta pris bör beräknas med utgångspunkt i
de mest förmånliga uppköpsmöjligheterna på
världsmarknaden, vilka fastställs på grundval av noteringarna eller priserna på den marknaden, justerade efter
eventuella kvalitetsskillnader i förhållande till standardkvaliteten. Standardkvaliteten för melass har definierats i
förordning (EEG) nr 785/68.
Vid fastställandet av de mest förmånliga uppköpsmöjligheterna på världsmarknaden bör hänsyn tas till all information om anbud på världsmarknaden, priser som registrerats på viktigare marknader i tredje land och
försäljningskontrakt som ingåtts i internationell handel
och som kommit till kommissionens kännedom antingen
direkt eller via medlemsstaterna. I enlighet med artikel 7
i förordning (EEG) nr 785/68 får detta fastställande
bygga på genomsnittet av flera priser, på villkor att detta
genomsnitt kan betraktas som representativt för den
faktiska marknadsutvecklingen.
Informationen skall inte beaktas när det inte är fråga om
varor av sund och god marknadsmässig kvalitet eller om
det pris som anges i anbudet endast gäller en liten kvanEGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

178, 30.6.2001, s. 1.
104, 20.4.2002, s. 26.
141, 24.6.1995, s. 12.
13, 18.1.2003, s. 4.
145, 27.6.1968, s. 12.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De representativa priser och de tilläggsbelopp som skall
tillämpas vid import av den produkt som avses i artikel 1 i
förordning (EG) nr 1422/95 fastställs i enlighet med bilagan.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2003.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

BILAGA
till kommissionens förordning av den 8 maj 2003 om fastställande av de representativa priserna och
tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn
(i euro)
Den tull som skall tas ut på grund
av det upphävande som avses i
artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/
95 per 100 kg nettovikt av
produkten i fråga (2)

Representativt pris per 100 kg
nettovikt av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg
nettovikt av produkten i fråga

1703 10 00 (1)

7,00

0,03

—

1703 90 00 (1)

9,19

—

0,00

KN-nummer

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den ändrade förordningen (EEG) nr 785/68.
(2) Detta belopp skall i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 ersätta den tullsats som Gemensamma tulltaxan föreskrivs
för dessa produkter.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 790/2003
av den 8 maj 2003
om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende
på tjugonionde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran
som föreskrivs i förordning (EG) nr 1331/2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

hänsyn särskilt till situationen och den förutsebara
utvecklingen i gemenskapen och på världsmarknaden i
fråga om socker.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 680/2002 (2), särskilt artikel 27.5, och

Efter en granskning av de anbud som har lämnats in till
följd av tjugonionde delanbudsinfordran bör de
bestämmelser som anges i artikel 1 fastställas.

(4)

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

av följande skäl:
(1)

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1331/2002 av den
23 juli 2002 om en stående anbudsinfordran för
regleringsåret 2002/2003 för fastställande av avgifter
och/eller exportbidrag för vitsocker (3), ändrad genom
förordning (EG) nr 432/2003 (4), krävs att delanbudsinfordringar skall utfärdas för export av detta socker till
vissa tredje länder.
I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1331/
2002 skall ett maximalt exportbidrag fastställas för den
aktuella delanbudsinfordran i förekommande fall, med

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Med avseende på tjugonionde delanbudsinfordran för vitsocker
som utfärdas i enlighet med förordning (EG) nr 1331/2002
skall det maximala beloppet för exportbidrag till vissa tredje
länder fastställas till 49,930 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.
EGT L 195, 24.7.2002, s. 6.
EUT L 65, 8.3.2003, s. 21.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 791/2003
av den 8 maj 2003
om utfärdande av exportlicens för vin
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 883/
2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln
med produkter inom vinsektorn med tredje land (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 715/2003 (2), särskilt artikel
7 och artikel 9.3 i denna, och

tillgängliga den 30 juni 2003 för bestämmelsezonen 3)
Östeuropa enligt artikel 9.5 i förordning (EG) nr 883/
2001 kan komma att överskridas om det inte införs
restriktioner för utfärdandet av exportlicenser med förutfastställelse av bidraget. Därför bör utfärdandet av
licenser och inlämnandet av ansökningar tillfälligt
upphöra för denna zon till och med den 1 juli 2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

Genom artikel 63.7 i rådets förordning (EG) nr 1493/
1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2585/2001 (4), begränsas beviljandet
av exportbidrag för vin till de mängder och utgiftsbelopp
som fastställs i det jordbruksavtal som ingicks i samband
med de multilaterala handelsförhandlingarna under
Uruguayrundan.

(2)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 883/2001 fastställs villkoren för när kommissionen kan vidta särskilda åtgärder
för att hindra att den mängd eller den budget som
fastställs i avtalet överskrids.

(3)

Att döma av de uppgifter om exportlicensansökningar
som kommissionen förfogar över den 7 maj 2003, finns
det en risk för att de mängder som fortfarande finns

Artikel 1
1. De exportlicenser med förutfastställelse av bidraget för
vin för vilka ansökan har inlämnats den 30 april–6 maj 2003
enligt förordning (EG) nr 883/2001, skall utfärdas för 4,34 %
av den mängd ansökan gäller för zon 3) Östeuropa.
2. Exportlicenser för vin enligt punkt 1, för vilka ansökan
inlämnas från och med den 7 maj 2003, skall inte utfärdas, och
från och med den 9 maj 2003 skall inlämnandet av ansökningar om exportlicenser för vin tillfälligt upphöra för
bestämmelsezonen 3) Östeuropa till och med den 1 juli 2003.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT L 128, 10.5.2001, s. 1.
EUT L 104, 25.4.2003, s. 13.
EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.
EGT L 345, 29.12.2001, s. 10.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 792/2003
av den 8 maj 2003
om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker i obearbetad form
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 680/2002 (2), särskilt artikel 27.5 andra stycket i denna,
och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

Enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 1260/2001 får
skillnaden mellan å ena sidan prisnoteringarna eller
priserna på världsmarknaden för de produkter som avses
i artikel 1.1 a i samma förordning, och å andra sidan
priserna för dessa produkter inom gemenskapen,
utjämnas genom exportbidrag.

När exportbidrag för odenaturerat vitsocker och råsocker
som exporteras i obearbetad form fastställs skall, enligt
förordning (EG) nr 1260/2001, hänsyn tas till sockersituationen på gemenskapens marknad och på världsmarknaden, och särskilt till de pris- och kostnadsfaktorer som
anges i artikel 28 i den förordningen. Enligt samma
artikel skall hänsyn även tas till den ekonomiska
aspekten av den planerade exporten.

Exportbidraget för råsocker bör fastställas för standardkvaliteten. Denna definieras i punkt II i bilaga I till
förordning (EG) nr 1260/2001. Dessutom bör detta
exportbidrag fastställas i enlighet med artikel 28.4 i
förordning (EG) nr 1260/2001. Kandisocker definieras i
kommissionens förordning (EG) nr 2135/95 av den 7
september 1995 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag inom sockersektorn (3). Det
exportbidrag som beräknas på detta sätt för socker som
innehåller arom- eller färgtillsatser bör tillämpas på sackarosinnehållet och följaktligen fastställas per 1 % av innehållet.

I särskilda fall får exportbidraget fastställas på annat sätt.

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.
(3) EGT L 214, 8.9.1995, s. 16.

(5)

Exportbidraget bör fastställas varannan vecka. Under
mellantiden bör ändringar kunna göras.

(6)

Enligt artikel 27.5 första stycket i förordning (EG) nr
1260/2001 kan världsmarknadssituationen eller särskilda
krav på vissa marknader göra det nödvändigt att differentiera bidraget för de produkter som avses i artikel 1 i
den förordningen, beroende på produkternas destination.

(7)

Den avsevärda och snabba ökningen av å ena sidan
förmånsimport av socker från länderna på västra Balkan
sedan början av år 2001 och å andra sidan av sockerexporten från gemenskapen till dessa länder tycks vara
synnerligen konstlad.

(8)

För att undvika missbruk i form av återimport till Europeiska unionen av sockerprodukter för vilka det beviljats
exportbidrag bör det inte finnas något bidrag för de
produkter som avses i den här förordningen när det
gäller länderna på västra Balkan.

(9)

Med hänsyn till detta och till den nuvarande situationen
på sockermarknaderna, särskilt prisnoteringar eller priser
på socker i gemenskapen och på världsmarknaden, bör
exportbidraget uppgå till de belopp som anses lämpliga.

(10)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De bidrag som beviljas vid export av de produkter som avses i
artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 1260/2001, i odenaturerad
och obearbetad form, skall uppgå till de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2003.

9.5.2003
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
EXPORTBIDRAG FÖR VITSOCKER OCH RÅSOCKER I OBEARBETAD FORM
Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

euro/100 kg

41,35 (1)

1701 11 90 9910

S00

euro/100 kg

42,50 (1)

1701 12 90 9100

S00

euro/100 kg

41,35 (1)

1701 12 90 9910

S00

euro/100 kg

42,50 (1)

1701 91 00 9000

S00

euro/1% sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,4495

1701 99 10 9100

S00

euro/100 kg

44,95

1701 99 10 9910

S00

euro/100 kg

46,20

1701 99 10 9950

S00

euro/100 kg

46,20

1701 99 90 9100

S00

euro/1% sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,4495

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie "A" fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT
L 366, 24.12.1987, s. 1).
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1779/2002 (EGT L 269,
5.10.2002, s. 6).
Övriga destinationer fastställs enligt följande:
S00: alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och destinationer som kan jämställas med
export utanför gemenskapen) med undantag för Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och
Montenegro (inklusive Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av
den 10 juni 1999) samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, utom när det gäller socker som ingår i de
produkter som avses i artikel 1.2 b i rådets förordning 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).
(1) Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92%. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92% skall exportbidraget beräknas i enlighet med artikel 28.4 i förordning (EG) nr 1260/2001.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 793/2003
av den 8 maj 2003
om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på
vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera
exportbidraget för vissa produkter med avseende på
destination.

(5)

Bidraget måste fastställas en gång i månaden. Det kan
ändras inom den mellanliggande perioden.

(6)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på den
nuvarande marknadssituationen för spannmål, och
särskilt på noteringarna eller priserna för spannmålsprodukter inom gemenskapen och på världsmarknaden
medför att exportbidragen bör fastställas till de belopp
som anges i bilagan till denna förordning.

(7)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 13.2 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
skillnaden mellan de noteringar eller priser som gäller på
världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1
i den förordningen och priserna för dessa produkter
inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.
Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de
faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa
närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr
1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål
och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på
marknaden för spannmål (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1163/2002 (4), ändrad genom förordning (EG) nr 1324/2002 (5).
Då exportbidraget för mjöl och krossgryn av vete och
råg räknas ut, måste hänsyn tas till de kvantiteter
spannmål som krävs för deras tillverkning. Dessa kvantiteter fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 a, 1 b
och 1 c i förordning (EEG) nr 1766/92 med undantag av malt,
och som exporteras i obearbetat skick skall vara de som
fastställs i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
170, 29.6.2002, s. 46.
194, 23.7.2002, s. 26.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 8 maj 2003 om fastställande av exportbidragen för spannmål och för
mjöl och krossgryn av vete eller råg
Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1101 00 15 9130

C09

EUR/t

21,75

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1101 00 15 9150

C09

EUR/t

20,00

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9170

C09

EUR/t

18,50

1001 90 99 9000

C05

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C09

EUR/t

17,25

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

0

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

0

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

C10

EUR/t

38,25

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1102 10 00 9700

C10

EUR/t

30,25

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

C08

EUR/t

0

1103 11 10 9200

C11

EUR/t

0 (1)

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9400

C11

EUR/t

0 (1)

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

C11

EUR/t

0 (1)

1101 00 15 9100

C09

EUR/t

23,25

1103 11 90 9800

—

EUR/t

—

( ) Inget exportbidrag beviljas om produkten innehåller sammanpressat mjöl.
1

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess
ändrade lydelse.
De andra destinationerna fastställs enligt följande:
C05 Alla destinationer med undantag av Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
C06 Alla destinationer med undantag av Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
C07 Alla destinationer med undantag av Bulgarien, Estland, Lettland, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
C08 Alla destinationer med undantag av Bulgarien, Estland, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
C09 Alla destinationer med undantag av Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien och Ungern.
C10 Alla destinationer med undantag av Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovenien och Ungern.
C11 Alla destinationer med undantag av Estland, Lettland, Litauen, Rumänien och Ungern.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 794/2003
av den 8 maj 2003
om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda
krav som vissa marknader ställer, kan göra det
nödvändigt att variera korrektionsbeloppet i enlighet
med destination.

(4)

Korrektionsbeloppet skall fastställas enligt samma förfarande som exportbidraget. Det får ändras under tiden
mellan två fastställelser.

(5)

Till följd av att bestämmelserna ovan tillämpas måste
korrektionsbeloppet vara det som fastställs i bilagan till
denna förordning.

(6)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 13.8 i denna, och
med beaktande av följande:
(1)

(2)

Artikel 13.8 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då
ansökan om exportlicens lämnas in, på begäran måste
tillämpas för export som sker under exportlicensens
giltighetstid. I det fallet måste ett korrektionsbelopp
tillämpas på exportbidraget.
Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av
den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av
exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall
vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1163/2002 (4),
ändrad genom förordning (EG) nr 1324/2002 (5), är det
möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för de
produkter som anges i artikel 1.1 c i förordning (EEG)
nr 1766/92. Detta korrektionsbelopp skall beräknas med
hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i
förordning (EG) nr 1501/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Det korrektionsbelopp som avses i artikel 1.1 a–c i förordning
(EEG) nr 1766/92 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för spannmål med undantag av malt skall vara det som
anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
170, 29.6.2002, s. 46.
194, 23.7.2002, s. 26.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 8 maj 2003 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på
exportbidraget för spannmål
(EUR/t)
Produktnummer

Bestämmelseland

Nuvarande
5

Period 1
6

Period 2
7

Period 3
8

Period 4
9

Period 5
10

Period 6
11

1001 10 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 10 00 9400

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 91 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1001 90 99 9000

A00

0

0

-17,00

-17,00

-17,00

—

—

1002 00 00 9000

C03

-25,00

-25,00

-25,00

-25,00

-25,00

—

—

A05

0

0

-25,00

-25,00

-25,00

—

—

1003 00 10 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1003 00 90 9000

A00

0

0

-12,00

-12,00

-12,00

—

—

1004 00 00 9200

—

—

—

—

—

—

—

—

1004 00 00 9400

A00

0

0

—

—

—

—

—

1005 10 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

—

—

1007 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1008 20 00 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 11 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 15 9100

A00

0

0

-23,25

-23,25

-23,25

—

—

1101 00 15 9130

A00

0

0

-21,75

-21,75

-21,75

—

—

1101 00 15 9150

A00

0

0

-20,00

-20,00

-20,00

—

—

1101 00 15 9170

A00

0

0

-18,50

-18,50

-18,50

—

—

1101 00 15 9180

A00

0

0

-17,25

-17,25

-17,25

—

—

1101 00 15 9190

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 90 9000

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 9500

A00

0

0

-38,25

-38,25

-38,25

—

—

1102 10 00 9700

A00

0

0

-30,25

-30,25

-30,25

—

—

1102 10 00 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 10 9900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

—

—

1103 11 90 9800

—

—

—

—

—

—

—

—

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess
ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1779/2002 (EGT L 269, 5.10.2002, s. 6).
De andra destinationerna fastställs enligt följande:
C03 Schweiz, Liechtenstein, Polen, Tjeckien, Slovakien, Norge, Färöarna, Island, Ryssland, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Kroatien,
Slovenien, Serbien och Montenegro, Albanien, Rumänien, Armenien, Georgien, Azerbajdzan, Moldova, Ukraina, Kazakstan, Kirgizistan,
Uzbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Malta, Cypern och Turkiet.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 795/2003
av den 8 maj 2003
om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som
avses i förordning (EG) nr 1582/2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

I artikel 8 i förordning (EG) nr 1582/2002 föreskrivs att
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel
23 i förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att
fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till
de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr
1501/95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de
anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än
det högsta bidraget.

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför
att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp
som anges i artikel 1.

(4)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1163/2002 (4), ändrad genom förordning (EG) nr
1324/2002 (5), särskilt artikel 4 i denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1582/
2002 av den 5 september 2002 om en särskild interventionsåtgärd för spannmål i Finland och Sverige (6), särskilt artikel 8 i
denna, och
av följande skäl:
(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av havre som
producerats i Finland och Sverige för export från Finland
eller Sverige till alla tredje länder med undantag av
Estland, Lettland, Litauen och Ungern har inletts genom
förordning (EG) nr 1582/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För de anbud som meddelats från och med den 2 till och med
den 8 maj 2003 inom ramen för den anbudsinfordran som
avses i förordning (EG) nr 1582/2002 är det högsta exportbidraget för havre fastställt till 9,95 euro/t.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
170, 29.6.2002, s. 46.
194, 23.7.2002, s. 26.
243, 13.9.2001, s. 15.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 796/2003
av den 8 maj 2003
om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som
avses i förordning (EG) nr 899/2002
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till
de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr
1501/95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de
anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än
det högsta bidraget.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95
av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av
exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar
inom spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1163/2002 (4), ändrad genom förordning (EG) nr
1324/2002 (5), särskilt artikel 4 i denna, och

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför
att det högsta exportbidraget fastställs till det belopp
som anges i artikel 1.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(2)

En anbudsinfordran för bidrag för export av vete till alla
tredje länder utom Polen, Estland, Lettland och Litauen
har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr
899/2002 (6), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2331/2002 (7).
I artikel 7 i förordning (EG) nr 1501/95 föreskrivs att
kommissionen på grundval av de meddelade anbuden
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel
23 i förordning (EEG) nr 1766/92, kan besluta att

Artikel 1
För de anbud som meddelats den 2 till och med den 8 maj
2003 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 899/2002 är det högsta exportbidraget för vete
fastställt till 17,00 EUR/t.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
170, 29.6.2002, s. 46.
194, 23.7.2002, s. 26.
142, 31.5.2002, s. 11.
349, 24.12.2002, s. 19.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 797/2003
av den 8 maj 2003
om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 698/2003
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmålsslag
medför att den största sänkningen av importtullar
fastställs till det belopp som anges i artikel 1.

(4)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 12.1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

En anbudsinfordran om den största sänkningen av
importtullar för majs till Spanien från tredje land har
inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 698/
2003 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning
(EG) nr 1839/95 (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2235/2000 (5), kan kommissionen, enligt förfarandet som föreskrivs i artikel 23 i förordning (EEG) nr
1766/92, besluta att fastställa den största sänkningen av
importtullar. Vid fastställande av denna måste särskild
hänsyn tas till kriterierna i artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 1839/95. Kontrakt tilldelas alla anbudsgivare vars anbud ligger på samma nivå som den största
sänkningen av importtullar eller på en lägre nivå.

För de anbud som meddelats från och med den 2 till och med
den 8 maj 2003 inom ramen för den anbudsinfordran som
avses i förordning (EG) nr 698/2003 är den största sänkningen
av importtullar för majs fastställd till 44,92 EUR/t för en
maximal mängd av totalt 108 500 t.

Artikel 1

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
EUT L 99, 17.4.2003, s. 28.
EGT L 177, 28.7.1995, s. 4.
EGT L 256, 10.10.2000, s. 13.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 798/2003
av den 8 maj 2003
om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i
förordning (EG) nr 581/2003
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2) särskilt artikel 12.1 i denna, och

(2)

Med särskild hänsyn till kriterierna i artiklarna 6 och 7 i
förordning (EG) nr 1839/95 är det inte uppenbart att en
största sänkning av importtullar skall företas.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(3)

En anbudsinfordran om den största sänkningen av
importtullar för majs till Portugal från tredje land har
inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 581/
2003 (3).
I enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning
(EG) nr 1839/95 (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2235/2000 (5), kan kommissionen på grundval
av meddelade anbud och enligt förfarandet som föreskrivs i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92, besluta
att inte fullfölja anbudsinfordran.

Artikel 1
De anbud som meddelats från och med den 2 till och med den
8 maj 2003 enligt den anbudsinfordran om sänkning av
importtullar för majs som avses i förordning (EG) nr 581/2003
skall inte fullföljas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
EUT L 83, 1.4.2003, s. 36.
EGT L 177, 28.7.1995, s. 4.
EGT L 256, 10.10.2000, s. 13.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 799/2003
av den 8 maj 2003
om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form
av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

När nu ett avtal har slutits mellan Europeiska gemenskapen och USA om gemenskapens export av pastaprodukter till USA och detta har godkänts genom rådets
beslut 87/482/EEG (7), är det nödvändigt att differentiera
exportbidraget för varor vilka klassificeras enligt KNnummer 1902 11 00 och 1902 19 utifrån deras
bestämmelseort.

(6)

I enlighet med artikel 4.3 och 4.5 i förordning (EG) nr
1520/2000 bör det fastställas en reducerad bidragssats,
med hänsyn tagen till det produktionsbidrag som är
tillämpligt i enlighet med förordning (EEG) nr 1722/
93 (8), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1786/
2001 (9), på den basprodukt som förädlats och som
gällde under den period då det kan antas att varorna
framställdes.

(7)

Alkoholhaltiga drycker anses vara mindre känsliga för
priset på spannmål som används för deras framställning.
I protokoll nr 19 till akten om Danmarks, Irlands och
Förenade kungarikets anslutning fastställs att nödvändiga
åtgärder bör beslutas för att underlätta användningen av
gemenskapens säd i tillverkningen av alkoholhaltiga
drycker framställda ur säd. Den bidragssats som tillämpas på spannmål som exporteras i form av alkoholhaltiga drycker bör därför justeras.

(8)

Det är nödvändigt att även i fortsättningen garantera en
strikt förvaltning med hänsyn dels till utgiftsberäkningar,
dels till tillgängliga budgetmedel.

(9)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 13.3 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (3), ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 411/2002 (4), särskilt artikel 13.3 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

I artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 1766/92 och artikel
13.1 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna på världsmarknaden för
de produkter som förtecknas i artikel 1 i var och en av
dessa förordningar och priserna inom gemenskapen får
täckas av ett exportbidrag.
I kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000 av den
13 juli 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter
för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas
av bilaga I till fördraget, och kriterier för fastställande av
bidragsbeloppen (5), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 740/2003 (6), anges de produkter för vilka en
bidragssats bör fastställas som skall tillämpas när dessa
produkter exporteras i form av varor som förtecknas i
bilaga B till förordning (EEG) nr 1766/92 eller i bilaga B
till förordning (EG) nr 3072/95 alltefter omständigheterna.
Enligt artikel 4.1 första stycket i förordning (EG) nr
1520/2000 är det nödvändigt att för varje månad
fastställa bidragssatsen per 100 kg av var och en av
basprodukterna i fråga.
De åtaganden som görs med avseende på bidrag som
kan beviljas till export av jordbruksprodukter som ingår
i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan
äventyras av förutfastställelsen av höga bidragssatser.
Därför bör säkerhetsåtgärder vidtas i sådana situationer
utan att det hindrar att långtidskontrakt ingås. Genom
att en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag
bestäms kan dessa olika mål uppnås.
EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EGT L 117, 15.7.2000, s. 1.
EUT L 106, 29.4.2003, s. 12.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidragssatser som gäller för de basprodukter som
anges i bilaga A till förordning (EG) nr 1520/2000, som
förtecknas i antingen artikel 1 i förordning (EEG) nr 1766/92
eller artikel 1.1 i förordning (EG) nr 3072/95, och som exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga B till förordning
(EEG) nr 1766/92 respektive bilaga B till den ändrade förordningen (EG) nr 3072/95, fastställs i enlighet med vad som
anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2003.
(7) EGT L 275, 29.9.1987, s. 36.
(8) EGT L 159, 1.7.1993, s. 112.
(9) EGT L 242, 12.9.2001, s. 3.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

9.5.2003

9.5.2003
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 8 maj 2003 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och
risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
(EUR/100 kg)
Bidragssats per 100 kg basprodukt
KN-nummer

1001 10 00

1001 90 99

Varuslag (1)

vid förutfastställelse
av bidrag

annan

– Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och
1902 19

—

—

– I andra fall

—

—

—

—

– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (2).

—

—

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).

—

—

– – I andra fall

—

—

3,189

3,189

—

—

1,139

1,139

—

—

– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (2).

2,525

2,525

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).

0,732

0,732

– – I andra fall

2,525

2,525

– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (2).

1,894

1,894

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).

0,549

0,549

– – I andra fall

1,894

1,894

– Vid export vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).

0,732

0,732

– Annat (omfattande använd i obearbetad form)

2,525

2,525

2,525

2,525

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 ( ).

0,732

0,732

– I andra fall

2,525

2,525

Durumvete:

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg:
– Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och
1902 19
– I andra fall:

1002 00 00

Råg

1003 00 90

Korn
– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).
– I andra fall

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs som används i form av:
– Stärkelse:

– Glukos, glukossirap, maltodextrin och sirap av maltodextrin enligt KN-nummer
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

Potatisstärkelse enligt KN-nummer 1108 13 00 som jämställs med en produkt som
uppkommit genom bearbetning av majs:
– Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (2).
3
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(EUR/100 kg)
Bidragssats per 100 kg basprodukt

KN-nummer

ex 1006 30

Varuslag (1)

vid förutfastställelse
av bidrag

annan

13,300

13,300

Helt slipat ris:
– Rundkornigt
– Mellankornigt

13,300

13,300

– Långkornigt

13,300

13,300

1006 40 00

Brutet ris

3,400

3,400

1007 00 90

Sorghum

1,139

1,139

(1) Kvantiteterna av de delvis bearbetade eller jämställande produkter som används skall multipliceras, med de koefficienter som anges i bilaga E till kommissionens ändrade
förordning (EG) nr 1520/2000 (EGT L 177, 15.7.2000, s. 1).
(2) Om den aktuella varan är hänförlig till KN-nummer 3505 10 50.
3
( ) Varor som räknas upp i bilaga B till förordning (EEG) nr 1766/92 eller som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2825/93.
(4) För sirap enligt KN-nummer 1702 30 99, 1702 40 90 och 1702 60 90, som erhålls genom blandning av glukos- och fruktossirap, får exportbidrag endast beviljas för
glukossirapen.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 800/2003
av den 8 maj 2003
om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1260/2001 av
den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 680/2002 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95
av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av
produkter inom sockersektorn med undantag av melass (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98 (4), särskilt
andra stycket i artikel 1.2 och artikel 3.1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för
import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar
fastställs genom kommissionens förordning (EG)

nr 1153/2002 (5), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 777/2003 (6).
(2)

I enlighet med de regler och villkor för fastställande som
anges i förordning (EG) nr 1423/95 medför de uppgifter
som kommissionen har kännedom om att de belopp
som nu är i kraft bör ändras enligt bilagan till den här
förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av
de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1423/
95 skall vara de som anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

178, 30.6.2001, s. 1.
104, 20.4.2002, s. 26.
141, 24.6.1995, s. 16.
85, 20.3.1998, s. 5.

(5) EGT L 170, 29.6.2002, s. 27.
(6) EUT L 113, 7.5.2003, s. 3.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 8 maj 2003 om ändring av de representativa priser och de tilläggsbelopp
som skall tillämpas för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99
(EUR)
Representativet pris per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

KN-nummer

Tilläggsbelopp per 100 kg nettovikt av
produkten i fråga

1701 11 10 (1)

16,80

7,90

1701 11 90 ( )

16,80

14,19

1701 12 10 (1)

16,80

7,71

1701 12 90 (1)

16,80

13,67

1701 91 00 (2)

19,16

16,99

1701 99 10 (2)

19,16

11,55

1701 99 90 ( )

19,16

11,55

1702 90 99 (3)

0,19

0,45

1

2

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i bilaga I, punkt II i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178,
30.6.2001, s. 1).
(2) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i bilaga I, punkt I i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178,
30.6.2001, s. 1).
(3) Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 801/2003
av den 8 maj 2003
om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (2), särskilt artikel 13.3 andra
stycket och 13.15 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

Enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 får skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som är förtecknade i artikel 1 i
den förordningen och priserna för dessa produkter inom
gemenskapen täckas av ett exportbidrag.
Enligt artikel 13.4 i förordning (EG) nr 3072/95 skall
när bidragen fastställs hänsyn tas dels till den aktuella
situationen och den framtida utvecklingen i fråga om
priser på och tillgång till ris och brutet ris på gemenskapsmarknaden, dels till priserna på ris och brutet ris på
världsmarknaden. Enligt samma artikel är det också
viktigt att säkerställa jämvikt och en naturlig utveckling
av priser och handel på rismarknaden och att dessutom
beakta de ekonomiska aspekterna av den planerade
exporten och behovet av att undvika störningar på
gemenskapsmarknaden liksom de begränsninger som
härrör från de avtal som slutits i överensstämmelse med
artikel 300 i fördraget.
I kommissionens förordning (EEG) nr 1361/76 (3)
fastställs den högsta procentandel av brutet ris som är
tillåten i ris för vilket exportbidrag fastställts samt anges
med vilken procentandel bidraget skall minskas om
proportionen brutet ris i det exporterade riset överstiger
denna högsta andel.
Det finns möjlighet att exportera en kvantitet av 5 700 t
ris till vissa destinationer. Det är lämpligt att tillgripa det
förfarande som föreskrivs i artikel 7.4 i kommissionens
förordning (EG) nr 1162/95 (4), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2305/2002 (5). Detta bör beaktas när
exportbidragen fastställs.
I artikel 13.5 i förordning (EG) nr 3072/95 anges de
särskilda kriterier som skall beaktas när exportbidrag för
ris och brutet ris beräknas.
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
154, 15.6.1976, s. 11.
117, 24.5.1995, s. 2.
348, 21.12.2002, s. 92.

(6)

Situationen på världsmarknaden eller de särskilda kraven
för vissa marknader kan göra det nödvändigt att differentiera bidragen för vissa produkter efter destination.

(7)

Ett särskilt bidrag bör fastställas för förpackat långkornigt ris för att tillgodose den aktuella efterfrågan på vissa
marknader.

(8)

Bidraget måste fastställas minst en gång i månaden och
får ändras under månadens lopp.

(9)

Tillämpningen av dessa bestämmelser och villkor på den
nuvarande situationen på rismarknaden och särskilt på
noteringarna eller priserna på ris och brutet ris inom
gemenskapen och på världsmarknaden medför att
bidragen bör fastställas i enlighet med bilagan till denna
förordning.

(10)

Inom ramen för förvaltningen av de volymbegränsningar
som följer av gemenskapens WTO-åtaganden är det
lämpligt att avbryta utfärdandet av licenser för export
med exportbidrag.

(11)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 3072/95, med undantag av produkter enligt punkt
1 c i den artikeln, och som exporteras i obearbetad form skall
fastställas i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2
Utfärdandet av licenser för export med förutfastställelse av
exportbidrag skall avbrytas med undantag för kvantiteten
5 700 t som föreskrivs i bilagan.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2003.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

9.5.2003

9.5.2003
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 8 maj 2003 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och
om att avbryta utfärdandet av exportlicenser
Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064 och 066
A97
021 och 023
R01
A97
064 och 066
R01
R02
R03
064 och 066
A97
021 och 023
R01
064 och 066
A97
R01
R02
R03
064 och 066
A97
021 och 023

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

102
102
102
—
102
102
102
—
102
102
102
—
102
102
102
—
127
133
138
153
133
133
127
133
153
127
133
138
153
133
133
127
153
133
127
133
138
153
133
133

1006 30 61 9900
1006 30 63 9100

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp (1)

1006 30 65 9900

R01
064 och 066
A97
021 och 023
064 och 066
064 och 066
R01
R02
R03
064 och 066
A97
021 och 023
R01
A97
064 och 066
R01
R02
R03
064 och 066
A97
021 och 023
R01
A97
064 och 066
R01
R02
R03
064 och 066
A97
021 och 023
R01
A97
064 och 066
021 och 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

127
153
133
133
153
153
127
133
138
153
133
133
127
133
153
127
133
138
153
133
133
127
133
153
127
133
138
153
133
133
127
133
153
133
—
—

1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900

1006 30 94 9100

1006 30 94 9900

1006 30 96 9100

1006 30 96 9900

1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) Det förfarande som fastställs i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1162/95 skall tillämpas på licenser för vilka en ansökan lämnas in i enlighet med den förordningen för
följande kvantiteter enligt destination:
Destination R01:
Totalt destinationerna R02 och R03:
Destinationerna 021 och 023:
Destinationerna 064 och 066:
Destination A97:

2 000
1 000
400
2 000
300

t.
t.
t.
t.
t.

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess
ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1779/2002 (EGT L 269, 5.10.2002, s. 6).
De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:
R01 Schweiz, Liechtenstein och kommunerna Livigno och Campione d'Italia.
R02 Marocko, Algeriet, Tunisien, Malta, Egypten, Israel, Libanon, Libyen, Syrien, f.d. Spanska Sahara, Cypern, Jordanien, Irak, Iran, Yemen,
Kuwait, Förenade Arabemiraten, Oman, Bahrain, Qatar, Saudiarabien, Eritrea, Västbanken och Gazaremsan, Estland, Lettland, Litauen,
Polen, Tjeckien, Slovenien, Slovakien, Norge, Färöarna, Island, Ryssland, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och
Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Albanien, Bulgarien, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Moldavien, Ukraina,
Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan.
R03 Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasilien, Venezuela, Kanada, Mexiko, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kuba, Bermudas, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Hongkong SAR, Singapore, A40 utom
Nederländska Antillerna, Aruba samt Turks- och Caicosöarna, A11 utom Surinam, Guyana, Madagaskar.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 802/2003
av den 8 maj 2003
om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av 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 (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr
649/2003 (2), och
av följande skäl:
(1)

(2)

I förordning (EG) nr 936/97 fastställs i artiklarna 4 och
5 villkoren angående ansökningar om och utfärdande av
importlicenser för det kött som avses i artikel 2 f i
samma förordning.
I artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 fastställs att den
kvantitet av färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet
med ursprung i Förenta staterna och i Kanada som får
importeras på särskilda villkor fr.o.m. den 1 juli
2002 t.o.m. den 30 juni 2003 skall vara 11 500 ton.

(3)

Det bör påpekas att de licenser som utfärdas i enlighet
med denna förordning endast kan användas under deras
giltighetstid med förbehåll för gällande bestämmelser om
hälsoskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. Alla ansökningar om importlicenser för färskt, kylt eller
fryst nötkött av hög kvalitet i enlighet med artikel 2 f i förordningen (EG) nr 936/97 som lämnats in från och med den 1 till
och med den 5 maj 2003 skall beviljas i sin helhet.
2. Ansökningar om licenser för 10 721,187 ton lämnas in i
enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 936/97 under de
första fem dagarna i juni 2003.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 11 maj 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 137, 28.5.1997, s. 10.
(2) EUT L 95, 11.4.2003, s. 13.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 803/2003
av den 8 april 2003
om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens
certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Vid Kimberleyprocessens certifieringssystems plenarmöte
den 28–30 april 2003 kom man överens om att en reviderad förteckning över deltagande parter skall utfärdas
av ordförandeskapet i Kimberleyprocessens certifieringssystem senast den 10 juni 2003 och att alla som ingår i
den reviderade förteckningen skall få sin ställning som
deltagande parter bekräftad eller återkallad senast den 31
juli 2003 genom ytterligare ett beslut av ordförandeskapet.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i artikel 2 i denna förordning
är förenliga med yttrandet från den kommitté som
inrättats genom artikel 22 i förordning (EG) 2368/2002.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om
genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för
den internationella handeln med rådiamanter (1), senast ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 762/2003 (2),
särskilt artikel 20 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2368/2002, ändrad
genom rådets förordning (EG) 254/2003 (3), får kommissionen ändra förteckningen över de deltagande parterna
i Kimberleyprocessens certifieringssystem, inbegripet
medlemmar i WTO och separata tullområden som
uppfyller systemets krav.
Ordförandeskapet i Kimberleyprocessens certifieringssystem har genom ordförandens tillkännagivande av den
5 maj 2003 tillhandahållit en uppdaterad förteckning
över de deltagande parterna i systemet. Uppdateringen
består bl.a. av att Kamerun, Mali, Polen, Slovenien, Tunisien och Turkiet har lagts till såsom deltagande parter
och att Rumänien har strukits. Bilaga II bör därför
ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga II till förordning (EG) nr 2368/2002 skall ersättas med
bilagan till den här förordningen.
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 8 april 2003.
På kommissionens vägnar
Christopher PATTEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 358, 31.12.2002, s. 28.
(2) EUT L 109, 1.5.2003, s. 10.
(3) EUT L 36, 11.2.2003, s. 7.
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BILAGA
”BILAGA II
Förteckning över deltagande parter i Kimberleyprocessens certifieringssystem och deras i vederbörlig ordning
utsedda myndigheter enligt artiklarna 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 och 20
ALGERIET
ANGOLA
Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda
ARMENIEN
Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Jerevan
Armenien
AUSTRALIEN
— Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 Constitution Avenue
Canberra ACT 2601
Australien
— Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
Australien

— Internationellt:
Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario K1A 0G2
Kanada
— För att rekvirera förlaga till det kanadensiska Kimberleyprocesscertifikatet:
Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario
Kanada K1A 0E4
— Allmänna förfrågningar:
Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A-7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
Kanada K1A 0E4

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN
VITRYSSLAND
Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
Vitryssland
BOTSWANA
Ministry of Minerals, Energy & Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana

Independent Diamond Valuators (IDV)
Immeuble SOCIM, 2ème étage
BP 1613 Bangui
Centralafrikanska republiken

FOLKREPUBLIKEN KINA

BRASILIEN

Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, I0nspection and
Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Beijing
Kina

Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministerios — Bloco ’U’ –3° andar
70065 — 900 Brasilia — DF
Brasilien

HONGKONG, särskild administrativ region i Folkrepubliken Kina

BURKINA FASO
KAMERUN
KANADA

Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
Peoples Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
Kina
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DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO

UNGERN

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasha
Demokratiska republiken Kongo

Licensing and Administration Office of the Ministry of Economy and
Transport
Margit krt. 85
1024 Budapest
Ungern

REPUBLIKEN KONGO

ELFENBENSKUSTEN

CYPERN

INDIEN
The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
Indien

TJECKIEN

ISRAEL

Ministry of Finance
Letenska 15
Prag 1
Republiken Tjeckien

Ministry of Industry and Trade
P.O. Box 3007
52130 Ramat Gan
Israel

EUROPEISKA GEMENSKAPEN
Europeiska kommissionen
DG/External Relations/A/2
170, Rue de la Loi
B-1040 Bryssel
Belgien

JAPAN
— United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Japan

GABON
Ministry of Mines, Energy, Oil and Hydraulic Resources of Gabon
B.P. 576 or 874
Libreville
Gabon

— Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Japan

GHANA

DEMOKRATISKA FOLKREPUBLIKEN KOREA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)
Diamond House
Kinbu Road
P.O. Box M. 108
Accra
Ghana

GUINEA
Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

GUYANA
Geology and Mines Commission
P O Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

REPUBLIKEN KOREA
— UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul
Sydkorea
— Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Sydkorea
DEMOKRATISKA FOLKREPUBLIKEN LAOS
Department of Foreign Trade,
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos
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Freetown
Sierra Leone

LESOTHO
Commission of Mines and Geology
P.O. Box 750
Maseru 100
Lesotho
MALAYSIA
Ministry of Trade and Industry
Block 10,
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malaysia
MALI

SLOVENIEN

SYDAFRIKA
South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Johannesburg
Sydafrika

SRI LANKA
Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

MALTA
SWAZILAND
MAURITIUS
Ministry of Commerce and Co-operatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Mauritius
MEXIKO

Geological Surveys and Mines Department
Box 9, Mbabane
Swaziland

SCHWEIZ
State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
3003 Bern
Schweiz

NAMIBIA
Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia

TAIWAN, PENGHU, KINMEN OCH MATSU, separat tullområde
Import and Export office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taiwan

NORGE
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 8114 Dep.
N-0032 Oslo
Norge

TANZANIA

FILIPPINERNA

Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salaam
Tanzania

POLEN

THAILAND

RYSKA FEDERATIONEN
Gokhran of Russia
14, 1812 Goda st.,
121170 Moskva
Ryssland

Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District, Nonthaburi 11000
Thailand

TOGO
SIERRA LEONE
Ministry of Mineral Resources
Youyi Building
Brookfields

Directorate General — Mines and Geology
B.P. 356
216, Avenue Sarakawa
Lomé
Togo
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TURKIET

2201 C St., N.W.
Washington D.C.
Förenta staterna

UKRAINA

VENEZUELA

— Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev
04119 Ukraina

Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal No. 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina — Caraca
Venezuela

— International Department
Diamond Factory ’Kristall’
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ukraina
FÖRENADE ARABEMIRATEN
Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
Förenade arabemiraten
AMERIKAS FÖRENTA STATER
U.S. Department of State

VIETNAM
Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanoi 10.000
Vietnam
ZIMBABWE
Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 804/2003
av den 8 maj 2003
om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Det exportbidrag som beviljas för vissa bearbetade
produkter bör graderas på grundval av innehållet av
aska, råfibrer, skal, proteiner, fett och stärkelse i varje
enskild berörd produkt, eftersom detta innehåll är en
särskilt god indikator på den kvantitet basprodukter som
faktiskt ingår i den bearbetade produkten.

(5)

Det finns för närvarande inget behov av att, på grundval
av den ekonomiska aspekten av en eventuell export och
särskilt produkternas natur och ursprung, fastställa ett
exportbidrag för maniok, andra tropiska rötter och
knölar eller finmalet mjöl erhållna av dessa. För vissa
bearbetade produkter av spannmål är det, på grund av
gemenskapens obetydliga deltagande i världshandeln, för
närvarande onödigt att fastställa ett exportbidrag.

(6)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda
krav som vissa marknader ställer, kan göra det
nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter
i enlighet med destination.

(7)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det
kan ändras under den mellanliggande perioden.

(8)

Vissa bearbetade produkter av majs får undergå en
värmebehandling efter vilken ett exportbidrag som inte
motsvarar produktens kvalitet kanske betalas ut. Det bör
därför specificeras att för dessa produkter, som innehåller förgelatinerad stärkelse, bör inget exportbidrag
betalas ut.

(9)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 13.3 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (3), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (4), särskilt artikel 13.3 i denna,
och
av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

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

Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 och artikel 13
i förordning (EG) nr 3072/95 fastställer att skillnaden
mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden
för de produkter som anges i artikel 1 i de förordningarna och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.
Artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskriver att
då exportbidragen fastställs måste hänsyn tas till den
rådande situationen och den förväntade utvecklingen
vad avser priser för och tillgängliga kvantiteter av
spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på
gemenskapens marknad å ena sidan och priser för
spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på
världsmarknaden å andra sidan. Samma artiklar föreskriver att det också är viktigt att säkerställa jämvikten hos
och den naturliga utvecklingen av priserna och handeln
på marknaderna för spannmål och ris och dessutom att
ta hänsyn till den planerade exportens ekonomiska
aspekt, och behovet av att undvika störningar på
gemenskapens marknad.
Artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1518/
95 (5), ändrad genom förordning (EG) nr 2993/95 (6),
om import- och exportsystemet för bearbetade
produkter baserade på spannmål respektive ris definierar
de särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då
exportbidraget för dessa produkter beräknas.
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
147, 30.6.1995, s. 55.
312, 23.12.1995, s. 25.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1.1 d i
förordning (EEG) nr 1766/92 och i artikel 1.1 c i förordning
(EG) nr 3072/95 fastställs så som det anges i bilagan till den
här förordningen, om inte annat följer av förordning (EG) nr
1518/95.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2003.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 8 maj 2003 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter
av spannmål och ris
Produktnummer

1102 20 10 9200
1102 20 10 9400
1102 20 90 9200
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100
1103 13 10 9300
1103 13 10 9500
1103 13 90 9100
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100
1104 23 10 9100

(1)
(1)
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

C11
C11
C11
C17
C17
C18
C16
C19
C19
C19
C14
C16
C14
C20
C17
C14
C13
C13
C13
C14
C14
C14
C14
C14
C14
C13
C13
C14

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

35,35
30,30
30,30
17,09
11,62
0,00
0,00
45,45
35,35
30,30
30,30
31,89
17,65
0,00
11,62
17,09
0,00
0,00
0,00
40,40
32,83
17,09
17,09
22,78
18,22
0,00
0,00
37,88

Produktnummer

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

C14
C13
C13
C13
C13
C14
C21
C21
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

29,04
0,00
0,00
0,00
0,00
6,31
0,00
20,27
0,00
0,00
40,40
40,40
40,40
40,40
51,68
51,68
0,00
39,58
30,30
39,58
30,30
30,30
39,58
30,30
41,47
28,79
30,30

(1) Inget exportbidrag skall beviljas för produkter som har undergått en värmebehandling som har lett till att stärkelsen förgelatinerats.
(2) Exportbidrag beviljas i enlighet med den ändrade rådets förordningen (EEG) nr 2730/75 (EUT L 281, 1.11.1975, s. 20).

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EUT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess
ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 1779/2002 (EUT L 269, 15.10.2002, s. 6).
De andra destinationerna fastställs enligt följande:
C10 Alla destinationer med undantag av Estland.
C11 Alla destinationer med undantag av Estland, Polen, Ungern och Slovenien.
C12 Alla destinationer med undantag av Estland, Lettland, Polen och Ungern.
C13 Alla destinationer med undantag av Estland, Litauen och Ungern.
C14 Alla destinationer med undantag av Estland och Ungern.
C15 Alla destinationer med undantag av Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ungern.
C16 Alla destinationer med undantag av Estland, Ungern, Lettland och Litauen.
C17 Alla destinationer med undantag av Bulgarien, Estland, Ungern, Polen och Slovenien.
C18 Alla destinationer med undantag av Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen och Slovenien.
C19 Alla destinationer med undantag av Estland, Ungern och Slovenien.
C20 Alla destinationer med undantag av Estland, Ungern, Lettland, Litauen och Rumänien.
C21 Alla destinationer med undantag av Bulgarien, Estland, Ungern, Litauen, Rumänien och Slovenien.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 805/2003
av den 8 maj 2003
om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

undantag av majs och majsbaserade produkter. Exportbidrag bör beviljas för den kvantitet spannmålsprodukter
som ingår i foderblandningar.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1666/2000 (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och

Exportbidragsbeloppet bör också beakta de möjligheter
och förhållanden som råder på världsmarknaden,
nödvändigheten att undvika störningar på gemenskapens
marknad och exportens ekonomiska aspekt.

(5)

Det är emellertid önskvärt att beräkna den nuvarande
bidragssatsen på skillnaden mellan kostnaden för de
råvaror som vanligtvis används för tillverkningen av
foderblandningar mellan gemenskapen å ena sidan och
världsmarknaden å andra sidan, vilket skulle ge en bättre
bild av de handelsförhållanden som råder för exporten
av produkterna.

(6)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det
kan ändras under den mellanliggande perioden.

(7)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

av följande skäl:
(1)

Artikel 13 i förordning (EEG) nr 1766/92 fastställer att
skillnaden mellan noteringarna eller priserna på
världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1
i den förordningen och priserna för de produkterna
inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1517/95 av den 29
juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till förordning
(EEG) nr 1766/92 vad gäller systemet för import och
export som tillämpas för foderblandningar baserade på
spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1162/
95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet
med import- och exportlicenser för spannmål och ris (3)
definieras i artikel 2 de särskilda kriterier som det bör
tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter
beräknas.

(3)

Denna beräkning bör också beakta spannmålsinnehållet.
För att förenkla proceduren bör exportbidraget betalas
för två kategorier av spannmålsprodukter, majs som är
det mest använda spannmålsslaget för tillverkning av
foderblandningar för export och produkter av majs å
ena sidan, och å andra sidan andra spannmålsslag där de
senare är bidragsberättigande spannmålsslag med

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Exportbidragen för de foderblandningar som omfattas av
förordning (EEG) nr 1766/92 fastställs så som det anges i
bilagan till den här förordningen, om inte annat följer av
förordning (EG) nr 1517/95.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.
(3) EGT L 147, 30.6.1995, s. 51.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 8 maj 2003 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade
foderblandningar
KN-nummer för produkter för vilka exportbidrag beviljas:
2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.
Spannmålsprodukter

Majs och majsbaserade produkter,

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

C10

EUR/t

25,25

C10

EUR/t

5,70

KN-nummer
0709 90 60,
0712 90 19,
1005,
1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23, 1904 10 10
Spannmålsprodukter, med undantag av majs och majsbaserade produkter

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EUT
L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De andra destinationerna fastställs enligt följande:
C10 Alla destinationer med undantag av Estland.
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/20/EG
av den 8 april 2003
om ändring av rådets direktiv 91/671/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger mindre än 3,5 ton
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(5)

Genom rådets beslut 97/836/EG (7) anslöt sig gemenskapen till Förenta nationernas ekonomiska kommission
för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för
utrustning och delar som kan monteras eller användas
på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt
erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval
av dessa föreskrifter.

(6)

Genom anslutningen till denna överenskommelse anslöt
sig gemenskapen till en exakt förteckning med föreskrifter som fastställts i enlighet med överenskommelsen,
bland annat till den som avser typgodkännande av
fasthållningsanordningar för barn som färdas i motorfordon.

(7)

Även om det antal barn som förolyckas vid bilolyckor är
relativt litet i jämförelse med det antal barn som
förolyckas som gångtrafikanter eller cyklister, bör de
gemensamma bestämmelserna om skyddet av barn
stärkas. Forskningsresultat visar särskilt att användning
av fasthållningsanordningar för barn i hög grad kan
minska risken för svåra skador vid olyckor och att risken
för att skadas allvarligt är större för ett barn som inte är
fastspänt än för ett som är fastspänt.

(8)

Medlemsstaterna bör dock efter kommissionens samtycke kunna bevilja vissa undantag för transport på sitt
territorium i mycket särskilda fall. För övrigt bör
medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att
undvika missbruk.

(9)

Eftersom det blir allt vanligare att fordon i kategorierna
M2 och M3 är utrustade med bilbälten i enlighet med
kommissionens direktiv 96/36/EG (8), 96/37/EG (9) och
96/38/EG (10), kan det anses logiskt att kräva att sittplatspassagerare använder dem. Passagerare i fordon i
dessa kategorier bör upplysas om kravet på att använda
bilbälte när fordonet är i rörelse.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 71.1 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 153 i fördraget skall gemenskapen för att
säkerställa en hög konsumentskyddsnivå bidra till att
skydda konsumenternas hälsa, säkerhet och ekonomiska
intressen.

(2)

I sin resolution av den 13 mars 1984 (4) prioriterade
Europaparlamentet obligatorisk användning av bilbälten
på alla typer av vägar, såväl i tätorter som på landsbygden. I sin resolution av den 18 februari 1986 (5)
underströk Europaparlamentet att det är nödvändigt att
införa bältesplikt för alla passagerare, även barn, utom i
fordon som används i kollektivtrafiken.

(3)

(4)

Direktiv 91/671/EEG (6) innehåller bestämmelser om
obligatorisk användning av fasthållningsanordningar för
barn som färdas på ett bältesförsett säte i fordonet. I det
direktivet specificeras inte vilken typ av fasthållningsanordning för barn som skulle vara lämplig, och det tillåts
dessutom att barn färdas i fordonet utan att vara
fastspända i en lämplig fasthållningsanordning, om en
sådan anordning saknas.
Det är nödvändigt med strängare regler för användningen av sådana anordningar och följaktligen med ett
striktare iakttagande av principen om obligatorisk
användning enligt artikel 2 andra stycket i ovannämnda
direktiv.

(1) EGT C 96 E, 27.3.2001, s. 330.
(2) EGT C 260, 17.9.2001, s. 30.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 31 maj 2001 (EGT C 47 E,
21.2.2002, s. 156), rådets gemensamma ståndpunkt av den 14
november 2002 (EGT C 299 E, 3.12.2002, s. 38) och Europaparlamentets beslut av den 11 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(4) EGT C 104, 16.4.1984, s. 38.
(5) EGT C 68, 24.3.1986, s. 35.
(6) EGT L 373, 31.12.1991, s. 26.

(7) EGT L 346, 17.12.1997, s. 78.
(8) Kommissionens direktiv 96/36/EG av den 17 juni 1996 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/541/EEG
om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (EGT L
178, 17.7.1996, s. 15).
(9) Kommissionens direktiv 96/37/EG av den 17 juni 1996 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 74/408/EEG
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (hållfastheten hos sätena och fästanordningarna
för dessa) (EGT L 186, 25.7.1996, s. 28).
(10) Kommissionens direktiv 96/38/EG av den 17 juni 1996 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/115/EEG om
förankring av säkerhetsbälten i motorfordon (EGT L 187,
26.7.1996, s. 95).
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Det finns för närvarande inte några på gemenskapsnivå
erkända studier om användning av säkerhetsanordningar
av barn under tre år i fordon i kategorierna M2 och M3.
Mot bakgrund av vikten av att skydda barn mot alla
slags olyckor bör kommissionen genomföra sådana
studier för att avgöra vilket gemenskapssystem som är
det lämpligaste för barn som färdas i dessa fordon. I
avvaktan på att dessa studier slutförs bör dock medlemsstaterna få möjlighet att välja vilket system de vill
tillämpa.

(11)

Den tekniska utvecklingen inom området säkerhetsanordningar går ständigt framåt och det är därför
lämpligt att fastställa ett system för teknisk anpassning.

(12)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta
direktiv 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 (1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 91/671/EEG ändras på följande sätt:
1. Titeln skall ersättas med följande: ”Rådets direktiv av den 16
december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten
och fasthållningsanordningar för barn i fordon”.
2. Artikel 1 skall ersättas med följande:

9.5.2003

c) Grupp I för barn som väger 9–18 kg.
d) Grupp II för barn som väger 15–25 kg.
e) Grupp III för barn som väger 22–36 kg.
4.
Fasthållningsanordningar för barn delas upp i följande
två klasser:
a) Integrerade anordningar, vilka består av en kombination
av bälten eller flexibla delar med ett bälteslås, justeringsanordning, fästen och i vissa fall en extrastol och/eller ett
krockskydd, och som kan fästas med ett eller flera av de
bälten anordningen är försedd med.
b) Icke-integrerade anordningar, som kan bestå av delar av
en fasthållningsanordning, som när den används tillsammans med ett bilbälte avsett för vuxna, vilket löper runt
barnets kropp eller håller fast den anordning som barnet
sitter i, utgör en komplett fasthållningsanordning för
barn.
(*) Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till
dessa fordon (EGT L 42, 23.2.1970, s. 1). Direktivet
senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/116/
EG (EGT L 18, 21.1.2002, s. 1).
(**) Rådets direktiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon
(EGT L 220, 29.8.1977, s. 95). Direktivet senast ändrat
genom kommissionens direktiv 2000/3/EG (EGT L 53,
25.2.2000, s. 1).”.
3. Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 1
1.
Detta direktiv skall gälla alla motorfordon i kategorierna M1, M2, M3 och N1, N2 och N3 enligt definitionerna i
bilaga II till direktiv 70/156/EEG (*), vilka är avsedda att
användas på väg, har minst fyra hjul och är konstruerade
för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim.
2.

I detta direktiv

— skall definitionerna av säkerhetsanordningar, inklusive
bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fråga
om fordon i kategorierna M1 och N1, med tillhörande
komponenter, vara desamma som i bilaga I till direktiv
77/541/EEG (**),

”Artikel 2
1.
a)

Fordon i kategorierna M1, N1, N2 och N3:
i) För fordon i kategorierna M1, N1, N2 och N3 skall
medlemsstaterna kräva att alla som färdas i fordonet
använder de säkerhetsanordningar som fordonet är
utrustat med, när dessa framförs på väg.

— avses med bakåtvänd: vänd i riktning mot fordonets
normala körriktning.

Barn under 150 cm skall, i sådana fordon i kategorierna M1, N1, N2 och N3 som är utrustade med
säkerhetsanordningar, sitta fastspända med en
fasthållningsanordning för barn, integrerad eller ickeintegrerad enligt artikel 1.4 a och b och anpassad till
barnets vikt i enlighet med artikel 1.3.

3.
Fasthållningsanordningar för barn indelas i följande
fem viktgrupper:

I sådana fordon i kategorierna M1, N1, N2 och N3
som inte är utrustade med säkerhetsanordningar

a) Grupp 0 för barn som väger mindre än 10 kg.

— får barn under tre år inte färdas,

b) Grupp 0+ för barn som väger mindre än 13 kg.

— skall barn som är tre år eller äldre och under
150 cm, utan att det påverkar tillämpningen av
punkt ii, färdas i ett annat säte än ett framsäte.

(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

9.5.2003

SV

Europeiska unionens officiella tidning

ii) Medlemsstaterna får på sitt territorium tillåta att barn
som är under 150 cm och minst 135 cm sitter
fastspända med ett bilbälte för vuxna. Dessa längdkriterier skall ses över i enlighet med förfarandet i
artikel 7b.2.
iii) Medlemsstaterna får dock på sitt territorium tillåta att
de barn som avses under i och ii inte sitter fastspända
med en fasthållningsanordning för barn när de färdas
i taxibilar. När dessa barn färdas i taxibilar utan
fasthållningsanordningar, skall de emellertid sitta i ett
annat säte än ett framsäte.
b) Barn får inte färdas i en bakåtvänd fasthållningsanordning i ett passagerarsäte som skyddas av en krockkudde
framför passagerarsätet, om inte krockkudden har deaktiverats, inbegripet de fall där krockkudden deaktiveras
automatiskt på ett fullgott sätt.
c) Om en fasthållningsanordning för barn används, skall
den vara godkänd i enlighet med Förenta nationernas
ekonomiska kommission för Europas föreskrift 44/03
eller direktiv 77/541/EEG eller någon senare anpassning
av nämnda föreskrift eller direktiv.
d) Till och med den 9 maj 2008 får medlemsstaterna tillåta
användning av sådana fasthållningsanordningar för barn
som är typgodkända enligt de nationella standarder som
var i kraft i medlemsstaten vid den tidpunkt då anordningen togs i bruk eller enligt de nationella standarder
som motsvarar Förenta nationernas ekonomiska
kommission för Europas föreskrift 44/03 eller direktiv
77/541/EEG.
2.

Fordon i kategorierna M2 och M3:

a) För fordon i kategorierna M2 och M3 skall medlemsstaterna kräva att alla som färdas sittande i fordonet och
som är äldre än tre år använder sig av de säkerhetsanordningar som fordonet är utrustat med, när dessa framförs
på väg.
Fasthållningsanordningar för barn skall vara typgodkända
enligt punkt 1 c och d.
b) Passagerarna i fordon i kategorierna M2 och M3 skall
upplysas om kravet på att använda bilbälte när de sitter
och fordonet är i rörelse. Passagerarna skall informeras
på ett eller flera av följande sätt:

L 115/65

5. Artikel 6 skall ersättas med följande:
”Artikel 6
Medlemsstaterna får, för transport på sitt territorium, efter
kommissionens samtycke bevilja andra undantag än de som
anges i artikel 5 i syfte att
— beakta särskilda fysiska förhållanden eller särskilda
omständigheter av begränsad varaktighet,
— möjliggöra ett effektivt utövande av viss yrkesverksamhet,
— säkerställa
att
polis,
säkerhetstjänster
eller
räddningstjänster kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt,
— när installation av två fasthållningsanordningar för barn
i baksätet på fordon i kategorierna M1 och N1 av
utrymmesskäl omöjliggör installation av en tredje
fasthållningsanordning, tillåta att ett tredje barn som är
tre år eller äldre och under 150 cm sitter fastspänd med
ett bilbälte för vuxna,
— tillåta att barn som är tre år eller äldre sitter fastspända
med ett bilbälte för vuxna, utom på framsätena i fordon
i kategorierna M1 och N1, när det är frågan om tillfälliga transporter under korta sträckor och fordonet inte
är utrustat med någon fasthållningsanordning eller med
tillräckligt många fasthållningsanordningar för barn,
— beakta de särskilda trafikförhållandena för sådana fordon
i kategorierna M2 och M3 som används för lokala transporter i stadstrafik eller i tätortsområden eller i vilka
ståplatser är tillåtna.”.
6. Följande artiklar skall läggas till:
”Artikel 6a
Medlemsstaterna får, efter kommissionens samtycke, bevilja
tillfälliga undantag utöver dem som anges i artiklarna 5 och
6, för att tillåta transporter, i enlighet med den berörda
medlemsstatens bestämmelser och för lokala behov, särskilt
skolskjutsar, i fordon i kategorierna M2 och M3 av ett större
antal sittande barn än antalet sittplatser utrustade med
bilbälten.
Undantagens giltighetstid skall fastställas av medlemsstaten
och får inte överstiga fem år räknat från 9 maj 2003.

— Av föraren.
— Av den som ansvarar för transporten eller den som
fungerar som ledare för gruppen.
— Genom audiovisuella hjälpmedel (till exempel en
videofilm).
— Genom skyltar och/eller det piktogram som
medlemsstaterna beslutat om i enlighet med den
gemenskapsmodell som återges i bilagan, med tydlig
placering vid varje sittplats.”.
4. Artikel 4 skall utgå.

Artikel 6b
Medlemsstaterna får bevilja andra tillfälliga undantag för
transport på sitt territorium än de undantag som anges i
artiklarna 5 och 6, för att i enlighet med den berörda
medlemsstatens bestämmelser tillåta att det i fordon som
omfattas av kategorierna M1 och N1, på annan plats än i
framsätet, transporteras fler personer än det finns sittplatser
utrustade med bilbälten eller fasthållningsanordningar.
Undantagens giltighetstid skall fastställas av medlemsstaten
och får inte överstiga sex år räknat från 9 maj 2003.”.
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7. Följande artiklar skall läggas till:

8. Den bilaga som är bilaga till detta direktiv skall läggas till.

”Artikel 7a
1.
För att beakta de tekniska framstegen får artiklarna 2
och 6 anpassas enligt det förfarande som avses i artikel
7b.2.
2.
Kommissionen skall fortsätta att genomföra studier
om vilka säkerhetsanordningar som är lämpligast för syftet
att förbättra skyddet för alla passagerare mot alla slags
olyckor. Kommissionen skall till Europaparlamentet och
rådet rapportera om resultatet av dessa studier samt om
tillämpningen av detta direktiv, särskilt om de undantag
som medlemsstaterna har beviljat i enlighet med artikel 6,
för bedömning av om det är lämpligt att förstärka säkerhetsåtgärderna och om det är nödvändigt med ytterligare
harmonisering. På grundval av denna rapport skall kommissionen vid behov lägga fram lämpliga förslag.

Artikel 2
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv före den 9 maj 2006. De skall genast underrätta
kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur
hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7b
1.

Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5
och 7 i beslut 1999/468/EG (*) tillämpas, med beaktande av
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall
vara tre månader.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

(*) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.”.

9.5.2003

Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 8 april 2003.
På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

P. COX

G. DRYS

Ordförande

Ordförande
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BILAGA
”BILAGA
GEMENSKAPSMODELL FÖR DET PIKTOGRAM SOM TYDLIGT SKALL PLACERAS VID VARJE SITTPLATS
MED BILBÄLTE I DE FORDON I KATEGORIERNA M2 OCH M3 SOM OMFATTAS AV DIREKTIV 91/671/EEG
(Färg: Vit figur mot blå bakgrund)

”
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 6 februari 2003
om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Malta om att till
avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Malta
lägga ett protokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
(2003/315/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2
första stycket första meningen i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

För att möjliggöra det ömsesidiga administrativa bistånd
på tullområdet som avses i avtalet om upprättande av en
associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen
och Malta (2) som trädde i kraft den 1 april 1971 bör ett
protokoll läggas till avtalet.
Kommissionen har i detta syfte på gemenskapens vägnar
förhandlat ett bilateralt avtal genom skriftväxling.
Avtalet genom skriftväxling bör godkännas på gemenskapens vägnar.

(1) EUT C 45 E, 25.2.2003, s. 90.
(2) EGT L 61, 14.3.1971, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen
och Malta om att till avtalet om upprättande av en associering
mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Malta lägga
ett protokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
godkänns härmed på gemenskapens vägnar.
Texten till avtalet åtföljer detta beslut.
Artikel 2
Rådets ordförande bemyndigas att utse de personer som skall
ha rätt att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen.

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

Ordförande
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AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING
mellan Europeiska gemenskapen och Malta om att till avtalet om upprättande av en associering
mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Malta lägga ett protokoll om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
A. Skrivelse från Europeiska gemenskapen
Bryssel, 5 mars 2003
Jag hänvisar till förhandlingarna mellan företrädare för Europeiska gemenskapen och Malta i syfte att ingå
ett avtal om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor genom att ett protokoll om detta läggs till avtalet
om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Malta, undertecknat i
Valetta den 5 december 1970.
Detta protokoll, som bifogas denna skrivelse, skall utgöra en integrerad del av associeringsavtalet och skall
träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att denna skriftväxling fullbordats.
Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Malta godtar ovanstående.
Högaktningsfullt
På Europeiska gemenskapens vägnar
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B. Skrivelse från Malta
Bryssel, 5 mars 2003
Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:
”Jag hänvisar till förhandlingarna mellan företrädare för Europeiska gemenskapen och Malta i syfte att
ingå ett avtal om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor genom att ett protokoll om detta läggs
till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Malta,
undertecknat i Valetta den 5 december 1970.
Detta protokoll, som bifogas denna skrivelse, skall utgöra en integrerad del av associeringsavtalet och
skall träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att denna skriftväxling fullbordats.
Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Malta godtar ovanstående.”
Jag bekräftar härmed att Malta godtar ovanstående.
Högaktningsfullt
På Maltas regerings vägnar
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PROTOKOLL
om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
Artikel 1
Definitioner

att tullagstiftningen tillämpas på ett korrekt sätt, särskilt information om upptäckta eller planerade aktiviteter som är eller
kan vara en verksamhet som innebär brott mot tullagstiftningen.

I detta protokoll avses med
a) tullagstiftning: alla lagar och andra författningar som har
antagits av gemenskapen eller Malta och som reglerar
import, export och transitering av varor och varje annan
tullbehandling eller tullförfarande, däribland åtgärder i form
av förbud, restriktioner och kontroll,
b) begärande myndighet: en behörig administrativ myndighet
som av en avtalsslutande part har utsetts för detta ändamål
och som lämnar en framställan om bistånd på grundval av
detta protokoll,
c) anmodad myndighet: en behörig administrativ myndighet som
av en avtalsslutande part har utsetts för detta ändamål och
som mottar en framställan om bistånd på grundval av detta
protokoll,

2. På framställan av den begärande myndigheten skall den
anmodade myndigheten informera denna om huruvida
a) de varor som har exporterats från den ena avtalsslutande
partens territorium i vederbörlig ordning har importerats till
den andra partens territorium och, om så är lämpligt, ange
vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna,
b) de varor som har importerats till den ena avtalsslutande
partens territorium i vederbörlig ordning har exporterats
från den andra partens territorium och, om så är fallet, ange
vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna.

d) personuppgifter: alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar enskild individ,

3. På framställan av den begärande myndigheten skall den
anmodade myndigheten inom ramen för sina lagar och andra
författningar vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
säkerställa att en särskild övervakning sker av

e) verksamhet som innebär brott mot tullagstiftning: alla överträdelser av tullagstiftningen eller försök till överträdelse av
tullagstiftningen.

a) fysiska eller juridiska personer som skäligen kan antas vara
eller ha varit inblandade i verksamhet som innebär brott
mot tullagstiftningen,

Artikel 2
Räckvidd
1.
De avtalsslutande parterna skall inom ramen för sina
befogenheter bistå varandra på det sätt och i enlighet med de
villkor som fastställs i detta protokoll för att säkerställa att
tullagstiftningen tillämpas korrekt, särskilt genom att förebygga,
utreda och beivra verksamhet som innebär brott mot denna
lagstiftning.
2.
Bistånd i tullfrågor i enlighet med detta protokoll skall
handläggas av de avtalsslutande parternas administrativa
myndigheter som är behöriga att tillämpa detta protokoll. Det
skall inte påverka de regler som gäller ömsesidigt bistånd i
straffrättsliga frågor. Det skall inte heller tillämpas på information som erhållits med stöd av befogenheter som utövats på
framställan från en rättslig myndighet, utom när överlämnandet
av sådan information har godkänts av samma rättsliga
myndighet.
3.
Bistånd vid uppbörd av tullar, skatter och böter omfattas
inte av detta protokoll.

Artikel 3
Bistånd efter framställan
1.
På framställan av den begärande myndigheten skall den
anmodade myndigheten tillhandahålla all relevant information
som kan göra det möjligt för denna myndighet att säkerställa

b) platser där lager av varor har inrättats eller skulle kunna
inrättas på ett sådant sätt att det skäligen kan antas att dessa
varor är avsedda för verksamhet som innebär brott mot
tullagstiftningen,
c) varor som är under transport eller som skulle kunna transporteras på ett sådant sätt att det skäligen kan antas att de
är avsedda för verksamhet som innebär brott mot tullagstiftningen,
d) transportmedel som används eller kan användas på ett
sådant sätt att det skäligen kan antas att de är avsedda för
verksamhet som innebär brott mot tullagstiftningen.

Artikel 4
Bistånd på eget initiativ
De avtalsslutande parterna skall bistå varandra, på eget initiativ
och i enlighet med sina lagar och andra författningar, om de
anser det nödvändigt för en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, särskilt genom att tillhandahålla sådan information som
de får om
— verksamhet som är eller som förefaller vara en verksamhet
som innebär brott mot tullagstiftningen och som kan vara
av intresse för den andra avtalsslutande parten,
— nya medel eller metoder som används för att utföra en
verksamhet som innebär brott mot tullagstiftningen,
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— varor som enligt vad som är känt ingår i en verksamhet
som innebär brott mot tullagstiftningen,
— fysiska eller juridiska personer som skäligen kan antas vara
eller ha varit inblandade i verksamhet som innebär brott
mot tullagstiftningen,
— transportmedel som skäligen kan antas ha använts, används
eller kommer att användas i verksamhet som innebär brott
mot tullagstiftningen.

9.5.2003

3. En framställan skall vara avfattad på ett av den anmodade
myndighetens officiella språk eller på ett språk som kan godtas
av denna myndighet. Detta krav skall inte gälla sådana handlingar som åtföljer framställan i enlighet med punkt 1.
4. Om en framställan inte uppfyller ovanstående formella
krav får rättelse eller komplettering av den begäras; till dess får
säkerhetsåtgärder vidtas.

Artikel 7
Artikel 5
Handläggning av en framställan
Överlämnande, meddelande
På framställan av den begärande myndigheten skall den anmodade myndigheten, i enlighet med de lagar och andra författningar som gäller för den, vidta alla nödvändiga åtgärder för att
— överlämna alla handlingar, eller
— meddela alla beslut,
som härrör från den begärande myndigheten och som faller
inom detta protokolls räckvidd till en mottagare som är bosatt
eller etablerad inom den anmodade myndighetens territorium.
En framställan om överlämnande av handlingar och om delgivning av beslut skall ske skriftligen på ett av den anmodade
myndighetens officiella språk eller på ett språk som kan godtas
av denna myndighet.

Artikel 6
Utformning av och innehåll i en framställan om bistånd

1. För att tillmötesgå en framställan om bistånd skall den
anmodade myndigheten inom ramen för sin behörighet och
sina tillgängliga resurser förfara på samma sätt som om den
handlade för egen räkning eller på framställan av övriga
myndigheter i samma avtalsslutande stat och lämna den information som den redan förfogar över, eller utföra eller låta
utföra lämpliga undersökningar. Denna bestämmelse skall även
gälla varje annan myndighet till vilken den anmodade myndigheten har lämnat en framställan enligt detta protokoll när
denna myndighet inte kan handla på egen hand.
2. En framställan om bistånd skall handläggas i enlighet med
den anmodade avtalsslutande partens lagar och andra författningar.
3. En avtalsslutande parts vederbörligen bemyndigade
tjänstemän får med den andra avtalsslutande partens samtycke
och på de villkor som denne ställer, infinna sig hos den anmodade myndigheten eller hos varje annan myndighet som berörs
i enlighet med punkt 1 samt från dessa erhålla information om
aktiviteter som är eller som skulle kunna vara verksamhet som
innebär brott mot tullagstiftningen, vilken information den
begärande myndigheten behöver för tillämpningen av detta
protokoll.

1.
En framställan om bistånd enligt detta protokoll skall vara
skriftlig. Den skall åtföljas av de handlingar som behövs för att
kunna tillmötesgå framställan. I brådskande fall kan en muntlig
framställan göras, men en sådan framställan skall omedelbart
bekräftas skriftligen.

4. En avtalsslutande parts vederbörligen bemyndigade
tjänstemän får med den andra avtalsslutande partens samtycke
och på de villkor som denne ställer, närvara vid undersökningar
som genomförs inom den senare partens territorium.

2.
En framställan enligt punkt 1 skall innehålla följande
information:

Artikel 8

a) Begärande myndighet.

Former för informationsutbyte

b) Den åtgärd som begärs.
c) Syftet med och orsaken till framställan.
d) De lagar och andra författningar samt andra rättsliga
bestämmelser som berörs.
e) Så noggranna och fullständiga uppgifter som möjligt om de
fysiska eller juridiska personer som är föremål för undersökningarna.
f) En sammanfattning av relevanta fakta och av de undersökningar som redan har utförts.

1. Den anmodade myndigheten skall skriftligen till den begärande myndigheten översända resultatet av gjorda undersökningar tillsammans med relevanta handlingar, bestyrkta kopior
eller andra föremål.
2.

Sådan information kan lämnas i datoriserad form.

3. Originalakter och originalhandlingar skall överlämnas
endast på framställan härom, när bestyrkta kopior är otillräckliga. Dessa akter och handlingar skall återlämnas så snart som
möjligt.
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Artikel 9
Undantag från skyldigheten att lämna bistånd
1.
Bistånd får vägras eller underkastas vissa villkor eller krav
i de fall då en part anser att bistånd enligt detta protokoll
a) riskerar att kränka suveräniteten hos Malta eller hos en
medlemsstat som har anmodats att lämna bistånd enligt
detta protokoll, eller
b) riskerar att skada allmän ordning, säkerhet eller andra
väsentliga intressen, särskilt i de fall som avses i artikel 10.2,
eller
c) medför kränkning av industri- eller företagshemligheter eller
brott mot yrkeshemlighet.
2.
Biståndet får uppskjutas av den anmodade myndigheten
om det skulle påverka en pågående undersökning, rättslig
åtgärd eller ett pågående mål. I så fall skall den anmodade
myndigheten samråda med den begärande myndigheten för att
fastställa om bistånd kan lämnas i den form och på de villkor
som den anmodade myndigheten eventuellt kräver.
3.
Om den begärande myndigheten söker sådant bistånd
som den själv inte skulle kunna tillhandahålla om den hade fått
en sådan framställan, skall den ange detta i sin framställan. Det
ankommer då på den anmodade myndigheten att avgöra hur
den skall förhålla sig till en sådan framställan.
4.
I de fall som avses i punkterna 1 och 2 skall den begärande myndigheten snarast underrättas om den anmodade
myndighetens beslut och skälen för detta.
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3. Att i rättsliga eller administrativa förfaranden som inletts i
fråga om verksamhet som innebär brott mot tullagstiftningen
använda information som erhållits i enlighet med detta protokoll skall anses svara mot syftet med detta protokoll. De avtalsslutande parterna får därför i uppteckningar av bevismaterial,
rapporter och vittnesmål samt i mål inför domstol som bevis
använda den information de har erhållit och de handlingar de
har tagit del av i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll. Den behöriga myndighet som har lämnat denna information eller givit tillgång till handlingarna skall underrättas om
sådan användning.
4. Den information som erhållits får endast användas för de
syften som fastställs i detta protokoll. Om någon av de avtalsslutande parterna önskar använda sådan information för andra
syften, skall den parten inhämta ett skriftligt förhandsmedgivande från den myndighet som tillhandahöll informationen.
Sådan användning skall då omfattas av de restriktioner som
denna myndighet har fastställt.

Artikel 11
Experter och vittnen
En tjänsteman vid en anmodad myndighet får bemyndigas att
inom ramen för detta bemyndigande inställa sig som expert
eller vittne vid rättsliga eller administrativa förfaranden rörande
frågor som omfattas av detta protokoll och framlägga de
föremål, handlingar eller bestyrkta kopior därav som kan
behövas i förfarandena. I en framställan om inställelse måste
noggrant anges inför vilken rättslig eller administrativ
myndighet som denne tjänsteman skall inställa sig samt om
vilka frågor och i vilken egenskap tjänstemannen skall höras.

Artikel 12
Artikel 10
Informationsutbyte och sekretess
1.
All information som, oavsett i vilken form det sker,
överlämnas i enlighet med detta protokoll skall vara konfidentiell eller föremål för restriktioner med avseende på dess utlämnande beroende på de tillämpliga bestämmelserna hos respektive avtalsslutande part. Den skall omfattas av bestämmelserna
om sekretess och åtnjuta det skydd som gäller enligt tillämplig
lagstiftning hos den avtalsslutande part som mottar informationen och enligt motsvarande bestämmelser som gäller för
gemenskapens organ.
2.
Personuppgifter får endast utbytas under förutsättning att
den avtalsslutande part som mottar uppgifterna åtar sig att
tillämpa en skyddsnivå som minst motsvarar den som i det
särskilda fallet tillämpas av den avtalsslutande part som lämnar
uppgifterna. Därför skall de avtalsslutande parterna överlämna
information till varandra om de bestämmelser som är tillämpliga hos de avtalsslutande parterna, inbegripet, i förekommande
fall, de gällande rättsreglerna i gemenskapens medlemsstater.

Kostnader för bistånd
De avtalsslutande parterna skall avstå från alla krav på ersättning av varandra för kostnader som är en följd av tillämpningen av detta protokoll, förutom när det i förekommande fall
gäller kostnader för experter och vittnen samt för tolkar och
översättare som inte är offentligt anställda.

Artikel 13
Genomförande
1. Maltas tullmyndigheter å ena sidan och behöriga avdelningar vid Europeiska gemenskapernas kommission å andra
sidan samt i förekommande fall medlemsstaternas tullmyndigheter skall vara ansvariga för genomförandet av detta protokoll.
De skall besluta om alla praktiska åtgärder och arrangemang
som är nödvändiga för tillämpningen och därvid beakta
gällande bestämmelser, särskilt inom området för dataskydd. De
får föreslå behöriga organ att vidta sådana ändringar i detta
protokoll som de anser nödvändiga.
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2.
De avtalsslutande parterna skall rådgöra med varandra
och informera varandra om de närmare tillämpningsföreskrifter
som antas i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll.
Artikel 14
Andra avtal
1.
Med beaktande av Europeiska gemenskapens och dess
medlemsstaters respektive befogenheter skall bestämmelserna i
detta protokoll
— inte inverka på de avtalsslutande parternas förpliktelser
enligt internationella avtal eller konventioner,
— anses utgöra ett komplement till de avtal om ömsesidigt
bistånd som har ingåtts eller kan komma att ingås mellan
enskilda medlemsstater och Malta, och
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— inte inverka på gemenskapsbestämmelserna om överlämnande mellan de behöriga avdelningarna inom Europeiska
gemenskapernas kommission och medlemsstaternas tullmyndigheter av information som erhållits inom de områden
som omfattas av detta protokoll och som kan vara av
intresse för gemenskapen.
2. Utan hinder av punkt 1 skall bestämmelserna i detta
protokoll ha företräde framför bestämmelser i sådana bilaterala
avtal om ömsesidigt bistånd som har ingåtts eller kan komma
att ingås mellan enskilda medlemsstater och Malta i de fall då
bestämmelserna i de senare är oförenliga med bestämmelserna i
detta protokoll.
3. När det gäller frågor om tillämpligheten av detta protokoll skall de avtalsslutande parterna samråda för att lösa dessa
frågor inom ramen för den särskilda samarbetskommitté som
associeringsrådet inrättat med tillämpning av artikel 12 i associeringsavtalet.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 28 mars 2003
om fördelning av de mängder kontrollerade ämnen som tillåts för viktiga användningsområden
inom gemenskapen under 2003 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/
2000
[delgivet med nr K(2003) 747]
(Endast de danska, engelska, finska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska
texterna är giltiga)
(Text av betydelse för EES)

(2003/316/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

Genom beslut X/19, som fattats av parterna till
Montrealprotokollet, tillåts sådan framställning och
förbrukning av kontrollerade ämnen som finns upptagna
i bilagorna A och B till Montrealprotokollet, som behövs
för viktig användning inom laboratorie- och analysverksamhet enligt bilaga IV till rapporten från parternas
sjunde möte, under förutsättning att man uppfyller villkoren i bilaga II till rapporten från parternas sjätte möte
samt i beslut VII/11 och beslut XI/15 som fattats av
parterna till Montrealprotokollet.

(5)

Ämnen som behövs för viktig användning och som inte
finns upptagna i bilaga A och B till Montrealprotokollet
måste godkännas särskilt av parterna. Detta krav gäller
viktig användning av bromfluorkolväten och bromklormetan, som upptas i bilaga C till Montrealprotokollet.

(6)

Enligt punkt 3 i beslut XII/2, som fattats vid tolfte mötet
av parterna till Montrealprotokollet och som gäller
åtgärder för att underlätta övergången till klorfluorkarbonfria dosinhalatorer, fastställde Österrike, Belgien,
Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxemburg, Norge, Portugal, Nederländerna och Förenade
kungariket nyligen att klorfluorkarboner (CFC) inte
längre är viktiga för tillverkningen av särskilda CFCdosinhalatorer med kortverkande beta-agonister (3).
Enligt artikel 4.4 i b i förordning (EG) nr 2037/2000 får
klorfluorkarboner varken användas eller släppas ut på
marknaden, om de inte behövs för viktig användning
enligt artikel 3.1 i den förordningen. I och med att flera
länder fastställt att det inte längre finns några viktiga

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter
ned ozonskiktet (1), senast ändrad genom kommissionens beslut
2003/160/EG (2), särskilt artiklarna 3.1 och 7 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen har redan avvecklat tillverkningen och
användningen av klorfluorkarboner, andra fullständigt
halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid,
1,1,1-trikloretan, bromfluorkolväten och bromklormetan.

(2)

Kommissionen måste varje år fastställa för vilka viktiga
användningsområden som de angivna kontrollerade
ämnena får tillåtas i gemenskapen, vilken mängd som
tillåts och vilka företag som får använda dem.

(3)

Beslut IV/25, som fattats av parterna till Montrealprotokollet om ämnen som bryter ner ozonskiktet, nedan
kallat Montrealprotokollet, innehåller de kriterier som
kommissionen skall använda för att fastställa viktiga
användningsområden och tillåter sådan framställning
och användning av kontrollerade ämnen som behövs för
viktig användning.

(1) EGT L 244, 29.9.2000, s. 1.
(2) EUT L 65, 8.3.2003, s. 29.

(3) www.unep.org/ozone/dec12-2-3.shtml
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användningsområden har efterfrågan på klorfluorkarboner i gemenskapen minskat. Enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 2037/2000 är det dessutom förbjudet att
importera och på marknaden släppa ut produkter som
innehåller klorfluorkarboner, om de inte behövs för
viktig användning enligt artikel 3.1 i den förordningen.
(7)

Kommissionen har offentliggjort ett meddelande (1) riktat
till företag inom gemenskapen som har för avsikt att
använda kontrollerade ämnen som kan tillåtas inom
gemenskapen under 2003 om de är avsedda för viktiga
användningsområden, och har därigenom erhållit deklarationer om deras avsikter att använda kontrollerade
ämnen avsedda för viktiga användningsområden under
2003

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från kommittén, som följde förfarandet i
artikel 18 i förordning (EG) nr 2037/2000.

9.5.2003

6. Den mängd kontrollerade ämnen som tillhör grupp VII
(bromfluorkolväten), som omfattas av förordning (EG) nr 2037/
2000 och som får användas inom viktig laboratorieverksamhet
i gemenskapen under 2003 fastställs till en ozonnedbrytande
potential motsvarande 11,335 kg.
7. Den mängd kontrollerade ämnen som tillhör gruppen nya
ämnen (bromklormetan), som omfattas av förordning (EG) nr
2037/2000 och som får användas inom viktig laboratorieverksamhet i gemenskapen under 2003 fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 1,248 kg.

Artikel 2
CFC-dosinhalatorerna i bilaga I får inte släppas ut på marknaden i de länder som fastställt att klorfluorkarboner inte
längre är viktiga för dessa produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 3
Artikel 1
1.
Den mängd kontrollerade ämnen som tillhör grupp I
(klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115), som omfattas
av förordning (EG) nr 2037/2000 och som får användas inom
viktig medicinsk verksamhet i gemenskapen under 2003
fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande
1 895 260,00 kg.
2.
Den mängd kontrollerade ämnen som tillhör grupp I
(klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115) och grupp II
(andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner), som
omfattas av förordning (EG) nr 2037/2000 och som får
användas inom viktig laboratorieverksamhet i gemenskapen
under 2003 fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 87 211,365 kg.
3.
Den mängd kontrollerade ämnen som tillhör grupp III
(haloner), som omfattas av förordning (EG) nr 2037/2000 och
som får användas inom viktig laboratorieverksamhet i gemenskapen under 2003 fastställs till en ozonnedbrytande potential
motsvarande 6 358,70 kg.
4.
Den mängd kontrollerade ämnen som tillhör grupp IV
(koltetraklorid), som omfattas av förordning (EG) nr 2037/
2000 och som får användas inom viktig laboratorieverksamhet
i gemenskapen under 2003 fastställs till en ozonnedbrytande
potential motsvarande 133 811,70 kg.
5.
Den mängd kontrollerade ämnen som tillhör grupp V
(1,1,1-trikloretan), som omfattas av förordning (EG) nr 2037/
2000 och som får användas inom viktig laboratorieverksamhet
i gemenskapen under 2003 fastställs till en ozonnedbrytande
potential motsvarande 789,68 kg.
(1) EGT C 193, 13.8.2002, s. 20.

Under perioden 1 januari–31 december 2003 skall följande
bestämmelser gälla:
1) Kvoter för användning av klorfluorkarbonerna 11, 12, 113,
114 och 115 inom viktig medicinsk verksamhet skall tilldelas de företag som anges i bilaga II.
2) Kvoter för användning av klorfluorkarbonerna 11, 12, 113,
114 och 115 och andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner inom viktig laboratorieverksamhet skall tilldelas de
företag som anges i bilaga III.
3) Kvoter för användning av haloner inom viktig laboratorieverksamhet skall tilldelas de företag som anges i bilaga IV.
4) Kvoter för användning av koltetraklorid inom viktig laboratorieverksamhet skall tilldelas de företag som anges i bilaga
V.
5) Kvoter för användning av 1,1,1-trikloretan inom viktig laboratorieverksamhet skall tilldelas de företag som anges i
bilaga VI.
6) Kvoter för användning av bromfluorkolväten inom viktig
laboratorieverksamhet skall tilldelas de företag som anges i
bilaga VII.
7) Kvoter för användning av bromklormetan inom viktig laboratorieverksamhet skall tilldelas de företag som anges i
bilaga VIII.
8) Kvoter för klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115,
andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan, bromfluorkolväten och bromklormetan inom viktiga användningsområden fastställs i bilaga
IX.
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Artikel 4

Detta beslut riktar sig till följande adressater:
3M Health Care Ltd
3M House Morley Street
Loughborough
Leicestershire LE11 1EP
United Kingdom
Acros Organics bvba
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
B-2440 Geel
Agfa-Gevaert NV
Septestraat 27
B-2640 Mortsel
Atofina SA
Cours Michelet — La Défense 10
F-92091 Paris La Défense
Aventis
London Road, Holmes Chapel
Cheshire CW4 8BE
United Kingdom
Bespak PLC
North Lynn Industrial Estate
King's Lynn
Norfolk PE30 2JJ
United Kingdom
Bie & Berntsen A/S
Sandbækvej 7
DK-2610 Rødovre
Biosolve BV
Waalreseweg 17
5554 HA Valkenswaard
Nederland

Fisher Scientific
Bishop Meadow Road
Loughborough LE11 5RG
United Kingdom
GlaxoSmithKline
Speke Boulevard
Speke
Liverpool L24 9JD
United Kingdom
Groupe de Physique des Solides — CNRS
Université Paris 7 Denis-Diderot et Paris 6 Pierre
et Marie Curie
F-75251 Paris Cedex 5
Honeywell Specialty Chemicals
Wunstorfer Straße 40
Postfach 100262
D-30918 Seelze
IG Sprühtechnik GmbH
Im Hemmet 1
D-79664 Wehr
Ineos Fluor Ltd
PO Box 13, The Heath
Runcorn
Cheshire WA7 4QF
United Kingdom
IVAX Ltd
Unit 301 Industrial Park
Waterford
Ireland

Boehringer Ingelheim GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein

Jaba Farmacêutica SA
Rua da Tapada Grande, 2
P-2710-089 Abrunheira, Sintra

Butterworth Laboratories Ltd
54 Waldegrave Road, Teddington
Middlesex TW11 8NY
United Kingdom

Katholieke Universiteit Leuven
Krakenstraat 3
B-3000 Leuven

Carl Roth GmbH
Schoemperlenstr. 1-5
D-76185 Karlsruhe

Laboratorio Aldo Unión SA
Baronesa de Maldá 73
Esplugues de Llobregat
E-08950 Barcelona

Chiesi Farmaceutici SpA
Via Palermo 26/A
I-43100 Parma

Laboratorios Lesvi SA
Aptdo. Correos 65
E-08740 Sant Andreu de la Barca

Dow Benelux BV
Herbert H. Dowweg
4542 NM Hoek
Nederland

Laboratoires sérobiologiques
3, rue de Seichamps
F-54425 Pulnoy

Ecotechnics SpA
Via L. Longo 21/23
I-50019 Sesto Fiorentino, Firenze

Laboratorios Vita SA
Avenue Barcelona 69
E-08970 Sant Joan Despí

Environnement SA
111, Bd Robespierre, BP 4513
F-78304 Poissy

LGC Promochem GmbH
Mercatorstr. 51
D-46485 Wesel
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Merck KGaA
Frankfurter Straße 250
D-64271 Darmstadt

Sigma Aldrich Chemie GmbH
Riedstraße 2
D-89555 Steinheim

Miza Pharmaceuticals Ltd
Astmoor Industrial Estate
9 Arkwright Road RUNCORN
Cheshire WA7 1NU
United Kingdom

Sigma Aldrich Chimie SARL
80, rue de Luzais, L'Îsle d'Abeau
Chesnes
F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

Otsuka Pharmaceuticals SA (E)
Provenca 388
E-08025 Barcelona
Panreac Química SA
Riera de Sant Cugat 1
E-08110 Montcada I Reixac
Rathburn Chemicals Mfg Ltd
Caberston Road
Walkerburn EH43 6AS
Scotland
Rohs Chemie GmbH
Berliner Str. 54
D-53819 Neunkirchen-Seelsheid

Sigma Aldrich Company Ltd
The Old Brickyard
New Road
Gillingham SP8 4XT
United Kingdom
Sigma Aldrich Laborchemikalien
Wunstorfer Straße 40, Postfach 100262
D-30918 Seelze
Valeas SpA Pharmaceuticals
Via Vallisneri, 10
I-20133 Milano
Valois SA
50, avenue de l'Europe
F-78160 Marly-le-Roi

Schering-Plough Labo NV
Industriepark 30
B-2220 Heist Op Den Berg

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI) SpA —
LINDAL Group Italia
Via del Pino, 10
I-23854 Olginate (LC)

SDS Solvants, Documentation, Synthèses SA
ZI de Valdonne, BP 4
F-13124 Peypin

VWR ISAS
201, rue Carnot
F-94126 Fontenay-sous-Bois

SICOR S.p.A
Via Terrazzano 77
I-20017 Rho Milano

YΑ-Kemia Oy
Teerisuonkuja 4
FIN-00700 Helsinki

Utfärdat i Bryssel den 28 mars 2003.
På kommissionens vägnar
Margot WALLSTRÖM

Ledamot av kommissionen

9.5.2003
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BILAGA I
Enligt punkt 3 i beslut XII/2, som fattats vid tolfte mötet av parterna till Montrealprotokollet och som gäller åtgärder för
att underlätta övergången till klorfluorkarbonfria dosinhalatorer, fastställde följande parter i december 2002 att klorfluorkarboner inte längre är viktiga i den mening som avses i protokollet, när de kombineras med någon av de angivna
produkterna, eftersom det finns lämpliga klorfluorkarbonfria dosinhalatorer:

Land

Salbutamol

Terbutaline

Fenoterol

Orciprenaline

Reproterol

Carbuterol

Hexoprenaline

Pirbuterol

Clenbuterol

Bitolterol

Procaterol

Liste

Österrike

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Belgien

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Danmark

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Finland

x

Frankrike

x

Tyskland

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Irland

x

Luxemburg

x

Norge

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Portugal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nederländerna

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Förenade kungariket

x

Produkt

Källa: www.unep.org.ozone/dec12-2-3.pdf

BILAGA II
Viktig medicinsk verksamhet
Kvoten kontrollerade ämnen i grupp I som får användas för tillverkning av dosinhalatorer för behandling av astma och
andra kroniska sjukdomar som medför andningssvårigheter tilldelas:
3M (UK)

Lab Vita (E)

Aventis (UK)

Lab. Aldo-Union (E)

Bespak (UK)

MIZA Pharmaceuticals (UK)

Boehringer Ingelheim (D)
Chiesi (I)
Glaxo Smith Kline (UK)
IG Sprühtechnik (D)

Otsuka Pharmaceuticals (E)
Schering-Plough (B)
Sicor (I)

IVAX (IRL)

Valeas (I)

Jaba Farmaceutica (P)

Valois (F)

Lab Lesvi (E)

VARI (I)
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BILAGA III
Viktig laboratorieverksamhet
Kvoten kontrollerade ämnen i grupperna I och II som får användas inom laboratorie- och analysverksamhet tilldelas:
Agfa-Gevaert (B)

Ineos Fluor (UK)

Atofina (F)

Katholieke Universiteit Leuven (B)

Bie & Berntsen (DK)

LGC Promochem (D)

Biosolve (NL)

Merck KGaA (D)

Butterworth Laboratories (UK)

Panreac Quimica (E)

Carl Roth (D)

Rathburn Chemicals (UK)

Dow Benelux (NL)

SDS Solvants (F)

Ecotechnics SpA (I)

Sigma Aldrich Chemie (D)

Environnement SA (F)

Sigma Aldrich Chimie (F)

Groupe de Physique des Solides (F)

Sigma Aldrich Company (UK)

Honeywell Specialty Chemicals (D)

VWR ISAS (F)

BILAGA IV
Viktig laboratorieverksamhet
Kvoten kontrollerade ämnen i grupp III som får användas inom laboratorie- och analysverksamhet tilldelas:
Butterworth Laboratories (UK)
Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Company (UK)

BILAGA V
Viktig laboratorieverksamhet
Kvoten kontrollerade ämnen i grupp IV som får användas inom laboratorie- och analysverksamhet tilldelas:
Acros Organics (B)

Rathburn Chemicals (UK)

Agfa-Gevaert (B)

Rohs Chemie (D)

Bie & Berntsen (DK)

SDS Solvants (F)

Biosolve (NL)
Dow Benelux (NL)
Fisher Scientific (UK)
Katholieke Universiteit Leuven (B)

Sigma Aldrich Chemie (D)
Sigma Aldrich Chimie (F)
Sigma Aldrich Company (UK)

Laboratoires Sérologiques (F)

Sigma Aldrich Laborchemikalien (D)

Merck KGaA (D)

VWR ISAS (F)

Panreac Quimica (E)

YΑ-Kemia Oy (FIN)
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BILAGA VI
Viktig laboratorieverksamhet
Kvoten kontrollerade ämnen i grupp V som får användas inom laboratorie- och analysverksamhet tilldelas:
Acros Organics (B)

Rathburn Chemicals (UK)

Agfa-Gevaert (B)

Sigma Aldrich Chemie (D)

Dow Benelux (NL)

Sigma Aldrich Chimie (F)

Katholieke Universiteit Leuven (B)
Merck KGaA (D)

Sigma Aldrich Company (UK)

Panreac Quimica (E)

VWR ISAS (F)

BILAGA VII
Viktig laboratorieverksamhet
Kvoten kontrollerade ämnen i grupp VII som får användas inom laboratorie- och analysverksamhet tilldelas:
Acros Organics (B)
Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Chimie (F)
Sigma Aldrich Company (UK)
En kvot kan inte användas innan kommissionen har meddelat varje företag att parterna till Montrealprotokollet har
tillåtit användningen av bromfluorkolväten för viktig användning under 2003.

BILAGA VIII
Viktig laboratorieverksamhet
Kvoten för bromklormetan som får användas inom laboratorie- och analysverksamhet tilldelas:
Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Chimie (F)
En kvot kan inte användas innan kommissionen har meddelat varje företag att parterna till Montrealprotokollet har
tillåtit användningen av bromklormetan för viktig användning under 2003.

BILAGA IX
[Denna bilaga offentliggörs inte, eftersom den innehåller konfidentiella affärsuppgifter.]
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 8 maj 2003
om ändring av beslut 2003/289/EG om skyddsåtgärder i samband med aviär influensa i Belgien
[delgivet med nr K(2003) 1555]
(Endast de franska och nederländska texterna är giltiga)
(Text av betydelse för EES)

(2003/317/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni
1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med
vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på
att förverkliga den inre marknaden (1), senast ändrat genom
rådets direktiv 2002/33/EG (2), särskilt artikel 10 i detta,
med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11
december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom
gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (3), senast
ändrat genom rådets direktiv 92/118/EEG (4), särskilt artikel 9 i
detta,
med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16
december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (5),
särskilt artikel 4.1 och 4.3 i detta, och

influensa i Belgien, som senare ersattes av beslut 2003/
289/EG (8) och innebar en skärpning av de åtgärder som
de belgiska myndigheterna vidtagit.
(4)

De åtgärder som fastställs i beslut 2003/289/EG bör
förlängas och anpassas mot bakgrund av sjukdomens
utveckling.

(5)

De övriga medlemsstaterna har redan anpassat de
åtgärder som de tillämpar för handel, och de har fått
tillräcklig information från kommissionen, särskilt inom
ramen för Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och
djurhälsa, om den lämpliga perioden för åtgärdernas
genomförande.

(6)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Artikel 1
(1)

(2)

(3)

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

Den 16 april 2003 informerade de belgiska veterinärmyndigheterna kommissionen om att det fanns starka
misstankar om att aviär influensa förekom i provinsen
Limburg, vilket senare officiellt bekräftades.

Beslut 2003/289/EG ändras på följande sätt:

I avvaktan på officiell bekräftelse av sjukdomsutbrottet
vidtog de belgiska myndigheterna omedelbart de
åtgärder som föreskrivs i rådets direktiv 92/40/EEG (6)
om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av
aviär influensa.

2. I artikel 8 skall ”fram till klockan 24.00 den 12 maj 2003”
ersättas med ”fram till klockan 24.00 den 16 maj 2003.”

För att garantera tydlighet och insyn fattade kommissionen efter samråd med de belgiska myndigheterna
beslut 2003/275/EG (7) av den 16 april 2003 om
skyddsåtgärder i samband med stark misstanke om aviär
EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.
EGT L 315, 19.11.2002, s. 14.
EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.
EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.
EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.
EGT L 167, 22.6.1992, s. 1.
EUT L 99, 17.4.2003, s. 57.

1. I artikel 1.3 b skall ”eller byggnad” införas efter ”anläggning”.

3. Följande skall läggas till som artikel 8a:
”Artikel 8a
Belgien skall ändra de åtgärder som landet tillämpar för
handel så att dessa överensstämmer med detta beslut och
skall omedelbart på lämpligt sätt offentliggöra de åtgärder
som har vidtagits. Belgien skall utan dröjsmål underrätta
kommissionen om detta.”
4. Bilagan skall ersättas med bilagan till det här beslutet.
(8) EUT L 105, 26.4.2003, s. 24.
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Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien.

Utfärdat i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
”BILAGA
Gebied A
Het toezichtsgebied Limburg, afgebakend op 20 april 2003 om 10.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied
dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:
— de N74 vanaf de Nederlandse grens in zuidelijke richting tot aan de Overpelterbaan (Overpelt);
— vervolgens, de Overpelterbaan in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N747;
— vervolgens de N747 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N15;
— vervolgens de N15 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de E314 (A2);
— vervolgens de E314 (A2) in oostelijke richting tot aan de kruising met de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Genk;
— vervolgens de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Genk, tussen Opglabbeek en achtereenvolgens As en
Maaseik, en tussen Meeuwen-Gruitrode en Maaseik in noordoostelijke richting tot aan de kruising met de N771;
— vervolgens N771 in zuidoostelijke richting en voorbij de kruising met de N78 in dezelfde richting verlengd tot aan
de grens met Nederland;
— vervolgens de grens met Nederland in noordelijke richting tot aan de N74.
Gebied B
Het beschermingsgebied Westmalle, afgebakend op 23 april 2003 om 18.00 uur, omvat het deel van het Belgische
grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:
— de N133 vanuit het centrum van Brecht in zuidoostelijke richting tot aan de kruising met de N12;
— vervolgens de N12 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de Bethaniënlei (Zoersel);
— vervolgens de Bethaniënlei in westelijke richting tot aan de kruising met de Kerklei (Brecht);
— vervolgens de Kerklei in westelijke richting tot aan de kruising met de Brugstraat;
— vervolgens de Brugstraat, overgaand in de Handelslei in westelijke richting tot aan de kruising met de N115 (Brecht);
— vervolgens de N115 in noordoostelijke richting tot de kruising met de N133.
Gebied C
Het beschermingsgebied Meer, afgebakend op 24 april 2003 om 16.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:
— de N146 (Meer) vanaf de Nederlandse grens in oostelijke en zuidelijke richting tot aan de kruising met Het Lak
(Hoogstraten);
— vervolgens Het Lak, overgaand in de Terbeeksestraat in westelijke richting tot aan de kruising met de Gestelsestraat;
— vervolgens de Gestelsestraat, overgaand in Hinnenboomstraat in zuidelijke richting tot aan de kruising met de
Blauwen Draaiboom;
— vervolgens de Blauwen Draaiboom in westelijke richting tot aan de kruising met de Vlamingweg (Wuustwezel);
— vervolgens de Vlamingweg in westelijke richting tot aan de kruising met de Muntweg;
— vervolgens de Muntweg in zuidwestelijke richting tot aan de kruising met de Meerseweg;
— vervolgens de Meerseweg in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N144;
— vervolgens de N144 in westelijke richting tot de kruising met de Vloeiweg;
— vervolgens de Vloeiweg in noordelijke richting tot de kruising met Tereik;
— vervolgens Tereik in noordelijke richting tot aan de Nederlandse grens;
— vervolgens de Nederlandse grens in noordelijke richting tot aan de N146.
Gebied D
Het beschermingsgebied Loenhout, afgebakend op 28 april 2003 om 10.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:
— de N144 vanaf de Vloeiweg (Loenhout) in oostelijke richting tot aan de kruising met Vorssingersweg;
— vervolgens de Vorssingersweg in zuidelijke richting en verder doorgetrokken tot aan de gemeentegrens tussen
Wuustwezel en Brecht;
— vervolgens de gemeentegrens tussen Wuustwezel en Brecht in westelijke richting tot aan de Laboureur (Brecht);
— vervolgens de Laboureur in zuidoostelijke en vervolgens zuidwestelijke richting tot aan de kruising met de Vogelzang;
— vervolgens de Vogelzang in zuidoostelijke richting tot aan de kruising met de Achterkloosterstraat;
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— vervolgens de Achterkloosterstraat in zuidwestelijke richting tot aan de kruising met de Kloosterstraat;
— vervolgens de Kloosterstraat in zuidelijke richting tot aan de kruising met Grijspeird;
— vervolgens Grijspeird in westelijke richting tot aan de kruising met de Vondel;
— vervolgens de Vondel in zuidelijke richting tot aan de kruising met de Legeweg;
— vervolgens de Legeweg in westelijke richting tot aan de kruising met de Broeckhovenstraat;
— vervolgens de Broeckhovenstraat in westelijke richting tot aan de kruising met de N115;
— vervolgens de N115 in westelijke richting tot aan de kruising met de N133;
— vervolgens de N133 in noordelijke richting tot aan de kruising met de Akkerstraat (Wuustwezel);
— vervolgens de Akkerstraat in oostelijke en noordelijke richting tot aan de kruising met de Donkweg;
— vervolgens de Donkweg in oostelijke richting tot aan de kruising met de N144;
— vervolgens de N144 in oostelijke richting tot aan de kruising met de Bosweg;
— vervolgens de Bosweg in noordelijke richting tot aan de kruising met de Dijkweg;
— vervolgens in vogelvlucht vanaf de kruising van de Dijkweg en de Bosweg in oostelijke richting tot aan de kruising
van de Vloeiweg en de Hoekweg;
— vervolgens de Vloeiweg in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N144.”
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 8 maj 2003
om ändring av beslut 2003/290/EG om skyddsåtgärder i samband med aviär influensa i Nederländerna
[delgivet med nr K(2003) 1556]
(Endast den nederländska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(2003/318/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

Efter överläggningar med de nederländska myndigheterna och en bedömning av situationen tillsammans med
samtliga medlemsstater antogs därefter besluten 2003/
156/EG (8), 2003/172/EG (9), 2003/186/EG (10), 2003/
191/EG (11), 2003/214/EG (12), 2003/258/EG (13) och
2003/290/EG (14).

(5)

De åtgärder som föreskrivs i beslut 2003/290/EG bör
förlängas och anpassas med beaktande av hur sjukdomen utvecklar sig.

(6)

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 90/425/EEG av den 26 juni
1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med
vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på
att förverkliga den inre marknaden (1), senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (2), särskilt
artikel 10 i detta,
med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11
december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom
gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (3), senast
ändrat genom direktiv 92/118/EEG (4), särskilt artikel 9 i detta,
med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16
december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (5),
särskilt artikel 4.1 och 4.3 i detta, och
av följande skäl:
(1)

Sedan den 28 februari 2003 har Nederländerna anmält
ett antal utbrott av kraftigt patogen aviär influensa.

(2)

Innan sjukdomen hade bekräftats officiellt vidtog
Nederländerna omedelbart åtgärder i enlighet med rådets
direktiv 92/40/EEG (6) av den 19 maj 1992 om
införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av
aviär influensa, i dess ändrade lydelse enligt anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige.

(3)

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

Efter överläggningar med de nederländska myndigheterna fattade kommissionen av tydlighets- och öppenhetsskäl beslut 2003/153/EG (7) av den 3 mars 2003 om
skyddsåtgärder i samband med stark misstanke om aviär
influensa i Nederländerna, vilket innebar en skärpning av
de åtgärder som de nederländska myndigheterna
vidtagit.

EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.
EGT L 315, 19.11.2002, s. 14.
EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.
EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.
EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.
EGT L 167, 22.6.1992, s. 1.
EUT L 59, 4.3.2003, s. 32.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2003/290/EG ändras på följande sätt:
1. I artikel 1.3 b skall ”eller byggnad” införas efter ”anläggning”.
2. I artikel 8 skall ”fram till klockan 24.00 den 12 maj 2003”
ersättas med ”fram till klockan 24.00 den 16 maj 2003.”
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 8 maj 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

(8) EUT L 64, 7.3.2003, s. 36.
(9) EUT L 69, 13.3.2003, s. 27.
(10) EUT L 71, 15.3.2003, s. 30.
(11) EUT L 74, 20.3.2003, s. 30.
(12) EUT L 81, 28.3.2003, s. 48.
(13) EUT L 95, 11.4.2003, s. 65.
(14) EUT L 105, 26.4.2003, s. 28.
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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2003/319/GUSP
av den 8 maj 2003
om stöd från Europeiska unionen till genomförandet av Lusakaavtalet om eldupphör och fredsprocessen i Demokratiska republiken Kongo och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2002/203/
GUSP
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT FÖLJANDE
GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

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

Europeiska unionen anser att en bestående fred i Demokratiska republiken Kongo kan uppnås, om det
förhandlas fram ett fredsavtal som är rättvist för alla
parter, om Demokratiska republiken Kongos territoriella
integritet och nationella självbestämmande respekteras,
om de demokratiska principerna och de mänskliga
rättigheterna respekteras i alla stater i området samt om
goda grannförbindelser och icke-inblandning i staters
inre angelägenheter respekteras, samtidigt som Demokratiska republiken Kongos och dess grannländers säkerhetsintressen beaktas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Målet med denna gemensamma ståndpunkt är att stödja
genomförandet av Lusakaavtalet om eldupphör och av de olika
fredsavtal, såväl interna som internationella, som uppnåtts
under 2002 och den 6 mars 2003 samt relevanta resolutioner
från Förenta nationernas säkerhetsråd och den övergripande
fredsprocess som är under utveckling i Demokratiska republiken Kongo.

Artikel 2
Vid genomförandet av denna gemensamma ståndpunkt
kommer Europeiska unionen att stödja Förenta nationernas och
Afrikanska unionens insatser till stöd för genomförandet av
Lusakaavtalet om eldupphör, Pretoriaavtalet (juli 2002), Luandaavtalet (september 2002) och Pretoriaavtalen inom ramen för
den interkongolesiska dialogen (december 2002 respektive
mars 2003) samt relevanta resolutioner från säkerhetsrådet, och
unionen kommer att nära samarbeta med dessa organisationer
och med andra relevanta aktörer inom det internationella
samfundet.

(2)

Lusakaavtalet om eldupphör undertecknades den 10 juli
1999 av Demokratiska republiken Kongo, Angola,
Namibia, Rwanda, Uganda, Zimbabwe och senare av
Mouvement pour la Libération du Congo och Rassemblement congolais pour la Démocratie. Därefter undertecknades Pretoriaavtalet mellan Demokratiska republiken Kongo och Rwanda den 30 juli 2002, Luandaavtalet mellan Demokratiska republiken Kongo och
Uganda den 6 september 2002 samt Pretoriaavtalen
inom ramen för den interkongolesiska dialogen den 17
december 2002 respektive den 6 mars 2003.

(3)

Den 15 december 2001 bekräftade Europeiska rådet i
Laeken sitt fulla stöd till Lusakaavtalet om eldupphör.

Artikel 3

(4)

Förenta nationernas säkerhetsråd har antagit resolutionerna 1234 (1999), 1258 (1999), 1291 (2000), 1304
(2000), 1332 (2000), 1341 (2001), 1355 (2001), 1376
(2001), 1399 (2002), 1417 (2002), 1445 (2002), 1457
(2003) och 1468 (2003).

(5)

Rådets gemensamma ståndpunkt 2002/203/GUSP av
den 11 mars 2002 om stöd från Europeiska unionen till
genomförandet av Lusakaavtalet om eldupphör och
fredsprocessen i Demokratiska republiken Kongo (1) bör
upphävas.

Europeiska unionen kommer att fortsätta att verka för att
överenskommelsen om eldupphör iakttas strikt av de parter
som undertecknat Lusakaavtalet och i detta syfte stödja Förenta
nationernas uppdrag i Demokratiska republiken Kongo
(MONUC) och den gemensamma militärkommissionen (JMC).
Europeiska unionen erinrar om att unionen har välkomnat tillbakadragandet av de utländska trupperna från Demokratiska
republiken Kongo till följd av Pretoriaavtalet (juli 2002) och
Luandaavtalet (september 2002) och kommer att uppmana till
fullständigt tillbakadragande av alla utländska trupper från
Demokratiska republiken Kongo, eventuellt under övervakning
av MONUC, i enlighet med bestämmelserna i Lusakaavtalet,
Pretoria- och Luandaavtalen och de beslut som grundar sig på
dessa, samt tillämpliga resolutioner från säkerhetsrådet.

(1) EUT L 68, 12.3.2003, s. 1.
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Artikel 4
Europeiska unionen anser att fredsavtalen mellan Demokratiska
republiken Kongo och Rwanda (juli 2002) och mellan Demokratiska republiken Kongo och Uganda (september 2002) utgör
ett avgörande steg i riktning mot en normalisering av förbindelserna mellan de undertecknande parterna och återställandet av
varaktig fred i området kring de stora sjöarna. Europeiska
unionen anser att det är absolut nödvändigt att dessa avtal
genomförs fullt ut och att detta bör göras i samma konstruktiva
anda som ledde fram till de övergripande avtalen och kommer
att uppmana alla parter att avhålla sig från att stödja lokala
grupper som motsätter sig dessa avtal.

Artikel 5
Europeiska unionen kommer att verka för ett snabbt genomförande av den process för avväpning, demobilisering, återsändande, återflyttning och återanpassning (DDRRR) av de stridande i de väpnade styrkorna – och därvid ta hänsyn till den
åtskillnad som måste göras mellan utländska och kongolesiska
trupper – i enlighet med Lusaka- och Pretoriaavtalen, vilket
utgör en grundläggande förutsättning för en återgång till fred i
området. Europeiska unionen kommer att erinra om att denna
process måste genomföras på frivillig väg i samarbete med
samtliga stater som har undertecknat Lusakaavtalet och kunna
stödjas av en samordnad insats från världssamfundet. Europeiska unionen kommer att stödja insatser från MONUC, tredje
partens utvärderingsmekanism (TPVM) samt JMC, i enlighet
med relevanta resolutioner från säkerhetsrådet och Lusaka- och
Pretoriavtalen (juli 2002). Europeiska unionen kommer att
genom lämpliga gemenskapsåtgärder ge ytterligare stöd till
DDRRR-processen, särskilt genom stöd till det program för
demobilisering och återflyttning som avser flera länder i
området kring de stora sjöarna (MDRP).
Europeiska unionen kommer att stödja de åtgärder som Demokratiska republiken Kongos regering vidtagit för att samarbeta
med Internationella tribunalen för Rwanda och kommer att
uppmana den att fortsätta detta samarbete.

Artikel 6
Europeiska unionen bekräftar att den kommer att stödja det
övergripande och allomfattande avtal om övergången i Demokratiska republiken Kongo som undertecknades i Pretoria den
17 december 2002 liksom Pretoriaavtalet av den 6 mars 2003
om inrättandet av övergången samt samförståndsavtalet om
säkerhet och armén inom ramen för den interkongolesiska
dialogen. Europeiska unionen kommer att enträget uppmana
de undertecknande parterna att i god tro genomföra
bestämmelserna i dessa avtal och tillsammans verka för att
bilda en allomfattande nationell övergångsregering med ansvar
för att leda Demokratiska republiken Kongo fram till det första
demokratiska valet, så att en representativ demokrati kan
återinrättas snabbt och fullt ut, vilket är en nödvändig garanti
för en varaktig och rättvis utveckling av landet. Europeiska
unionen kommer att vara redo att stödja genomförandet av
dessa avtal. Europeiska unionen kommer att till fullo stödja
FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för den interkongolesiska dialogen. Europeiska unionen bekräftar sin beredvillighet
att så snart som institutionerna fungerar stödja övergången
med projekt som är särskilt avsedda att främja biståndet till
befolkningen, förstärkningen av statliga strukturer, den ekono-
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miska återuppbyggnaden av landet och DDRRR-projekt. I detta
sammanhang kommer Europeiska unionen att understryka
vikten av att avtalen mellan Demokratiska republiken Kongo
och internationella finansinstitut respekteras, särskilt avtalet om
PRGF (mekanismen för fattigdomsminskning och ökad tillväxt)
mellan Demokratiska republiken Kongos regering och Internationella valutafonden.

Artikel 7
Europeiska unionen kommer att uppmana till ett omedelbart
slut på den väpnade konflikten och våldshandlingarna i hela
Demokratiska republiken Kongo. Europeiska unionen fördömer
på det bestämdaste de illdåd som nyligen begåtts i de östra
delarna av landet och i synnerhet i Ituri-regionen. De ansvariga
måste dras inför rätta. Europeiska unionen erinrar om att
Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen är
tillämplig på alla sådana brott som folkmord, brott mot
mänskligheten och krigsförbrytelser som begåtts på Demokratiska republiken Kongos territorium efter det att stadgan trädde
i kraft (den 1 juli 2002). Europeiska unionen kommer enträget
att uppmana till fullständigt tillbakadragande av utländska
trupper från Ituri-regionen samt till en ökning av DDRRR, ett
genomförande fullt ut av MONUC:s mandat samt fredsskapande
åtgärder, vilket är av avgörande betydelse för att åstadkomma
någon form av stabilitet i Ituri och Kivu. Europeiska unionen
kommer att uppmana alla grupper i Ituri-regionen att sätta
stopp för konflikten där och uppmanar alla parter att samarbeta fullt ut för att inrätta en fredsbevarande kommission i
Ituri. Europeiska unionen kommer också att uppmana alla
grupper i området som ännu inte har gett sitt stöd till den
fredsbevarande kommissionen att ansluta sig till denna. Europeiska unionen anser det mer sannolikt att den fredsbevarande
kommissionen i Ituri når enighet under ett neutralt ordförandeskap och mot bakgrund av ett totalt tillbakadragande av
utländska trupper. Europeiska unionen kommer att uppmana
regeringarna i Demokratiska republiken Kongo, Rwanda och
Uganda att använda allt sitt inflytande för att göra slut på de
spända förhållandena och verka för att förhållandena i Ituriregionen blir sådana att Luandaavtalet (september 2002) kan
genomföras med framgång. Europeiska unionen noterar att
Luandaavtalet nyligen, i februari 2003 i Dar es Salaam,
ändrades i detta syfte och kommer i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1468 (2003) att uppmana Ugandas regering
att stå fast vid sitt åtagande att dra tillbaka sina trupper utan
ytterligare dröjsmål.

Artikel 8
Europeiska unionen fördömer den olagliga exploateringen av
naturresurser, vilket är en av orsakerna till men även en följd
av fyra års krig, och vilket även bidragit till att förlänga
konflikten, enligt den FN-rapport som nyligen lämnades av
expertpanelen för olaglig exploatering av naturresurser och
andra slag av rikedomar i Demokratiska republiken Kongo.
Europeiska unionen uppmanar alla stater att dra lämpliga slutsatser av panelens rön och uppmanar alla berörda stater att
vidta nödvändiga åtgärder. Europeiska unionen stöder åtgärderna enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1457 (2003), som
bör bidra till att göra slut på denna exploatering. Europeiska
unionen är beredd att samarbeta med panelen för att fullgöra
dess nya mandat.
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Artikel 9

Artikel 12

Europeiska unionen kommer, med beaktande av villkoren i
artikel 6, att säkerställa en lämplig nivå för utvecklingsbistånd
och humanitärt bistånd till Demokratiska republiken Kongo
och ge sitt stöd till övergångsregeringen för återuppbyggnaden
och utvecklingen av landet, samtidigt som man ser till att samtliga kongoleser och regioner i Demokratiska republiken Kongo
kommer i åtnjutande av detta samt att stödet på ett dynamiskt
och aktivt sätt bidrar till fredsprocessen genom att gynna
återupprättandet av den kongolesiska staten, en god
samhällsstyrning, en förbättring av den ekonomiska situationen
samt respekten för de mänskliga rättigheterna. Rådet noterar
kommissionens avsikt att fullfölja dessa insatser, så att
ovannämnda mål kan uppnås.

Europeiska unionen förbehåller sig rätten att ändra eller ställa
in all verksamhet till stöd för genomförandet av Lusakaavtalet
om eldupphör och därpå följande avtal, om parterna inte efterlever bestämmelserna i dem.

Artikel 10
I sitt samarbete med de länder som berörs av konflikten i
Demokratiska republiken Kongo kommer Europeiska unionen
att ta hänsyn till de insatser som dessa länder gör för att
genomföra de avtal om eldupphör och fred samt de resolutioner från FN:s säkerhetsråd som anges i artikel 2.

Artikel 13
Gemensam ståndpunkt 2002/203/GUSP upphör härmed att
gälla.
Artikel 14
Genomförandet av denna gemensamma ståndpunkt kommer
att övervakas regelbundet, särskilt för beaktande av utvecklingen av fredsprocessen i Demokratiska republiken Kongo.
Artikel 15
Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som
den antas. Den skall ses över mot bakgrund av utvecklingen i
regionen. Ett nytt beslut skall under alla förhållanden fattas före
den 8 maj 2004.
Artikel 16

Artikel 11
Europeiska unionen kommer att fortsätta att stödja den burundiska fredsprocessen på grundval av Arushaavtalet, då dess
framgång hänger samman med att den kongolesiska krisen
löses och den i sig kan främja fred och stabilitet i området
kring de stora sjöarna. Unionen kommer att medverka till att
en internationell konferens om fred, säkerhet, demokrati och
utveckling i området kring de stora sjöarna sammankallas, så
snart utvecklingen av Lusaka- och Arushafredsprocesserna
tillåter det och de berörda länderna beslutar det.

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska
unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 maj 2003.
På rådets vägnar
M. CHRISOCHOÏDIS

Ordförande

