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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1457/2003
av den 18 augusti 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 19 augusti 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 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 18 augusti 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 ( )

0702 00 00

060
999

49,6
49,6

0709 90 70

052
999

83,4
83,4

0805 50 10

382
388
524
528
999

50,7
54,6
54,0
63,2
55,6

0806 10 10

052
064
400
600
999

120,9
140,1
193,4
129,5
146,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

039
388
400
508
512
528
720
800
804
999

65,0
74,7
91,1
84,8
96,3
60,6
54,2
126,1
90,0
82,5

0808 20 50

052
388
512
528
800
999

101,6
66,7
87,0
87,6
123,4
93,3

0809 30 10, 0809 30 90

052
068
094
999

119,1
54,1
70,9
81,4

0809 40 05

064
066
093
094
624
999

65,1
61,9
60,7
60,9
145,2
78,8

1

Schablonvärde vid import

(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 1458/2003
av den 18 augusti 2003
om öppnande och förvaltning av tullkvoter för griskött
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(EG) nr 325/2003 (7). Utfärdandet av licenser bör ske
efter en viss betänketid och eventuellt bör en enhetlig
procentsats för godkännande tillämpas på dessa. I
aktörernas intresse bör det föreskrivas att licensansökan
får dras tillbaka efter fastställandet av en godkännandekoefficient.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den
29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av
marknaden för griskött (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1365/2000 (2), särskilt artikel 8.2, artikel 11.1 och
artikel 22, andra stycket, i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den
18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL
som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel
XXIV.6 avslutats (3), särskilt artikel 1 i denna, och

(5)

För tydlighetens skull är det lämpligt att fastställa att en
importlicens krävs för all import som sker inom ramen
för en kvot. Den högsta kvantitet som tillåter aktörerna
att dra tillbaka licensansökan efter tillämpning av den
enhetliga procentsatsen för godkännande bör fastställas.

(6)

För att underlätta handel mellan Europeiska gemenskapen och tredje land är det nödvändigt att tillåta
import av grisköttsprodukter utan krav på import från
ursprungslandet, av statistiska skäl måste dock detta
skrivas in i fält 8 i importlicensen.

(7)

I syfte att säkerställa en regelbunden import är det
nödvändigt att dels definiera vilka produkter som
omfattas av importsystemet, dels fördela de kvantiteter
som anges i bilaga I till denna förordning under perioden 1 juli–30 juni.

(8)

I syfte att säkerställa att systemet förvaltas effektivt är det
lämpligt att fastställa 20 euro per 100 kg som säkerhet
för importlicenser enligt detta system. Risken för spekulation inom grisköttssektorn gör det lämpligt att
aktörernas tillgång till systemet omfattas av vissa preciserade villkor.

(9)

Det är lämpligt att fästa aktörernas uppmärksamhet på
att licenserna får användas endast för produkter som
uppfyller samtliga gällande hygienkrav inom gemenskapen.

(10)

För att garantera en god förvaltning av importordningarna behöver kommissionen få exakta uppgifter från
medlemsstaterna om de kvantiteter som faktiskt importeras. För tydlighetens skull får medlemsstaterna bara
använda en enda modell för att meddela kvantiteterna till
kommissionen.

(11)

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

av följande skäl:
(1)

Kommissionens förordning 1486/95 av den 28 juni
1995 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för
griskött (4) har ändrats på ett genomgripande sätt (5). För
att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna
i Uruguayrundan förhandlade gemenskapen fram olika
avtal, särskilt ett jordbruksavtal. Enligt det protokollet
fastställs bland annat tillgången till den gemensamma
marknaden för vissa grisköttsprodukter med ursprung i
tredje land. Det är därför lämpligt att fastställa särskilda
tillämpningsföreskrifter för import inom grisköttssektorn.

(3)

Enligt avtalet krävs att de rörliga importavgifterna
upphävs och att samtliga importrestriktioner i fråga om
jordbruksprodukter förvandlas till tullar.

(4)

Förvaltningen av detta system bör säkerställas genom
importlicenser. För detta ändamål bör särskilt
bestämmelserna för licensansökningar och de uppgifter
som dessa och licenserna skall innehålla definieras, med
undantag från artikel 8 i kommissionens förordning
(EEG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med importoch exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (6), senast ändrad genom förordning

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

EGT L 282, 1.11.1975, s. 1.
EGT L 156, 29.6.2000, s. 5.
EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.
EGT L 145, 29.6.1995, s. 58.
Se bilaga V.
EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(7) EUT L 47, 21.2.2003, s. 21.

L 208/4

Europeiska unionens officiella tidning

SV

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

19.8.2003

— Règlement (CE) no 1458/2003
— Regolamento (CE) n. 1458/2003

Artikel 1

— Verordening (EG) nr. 1458/2003
— Regulamento (CE) n.o 1458/2003

De importtullkvoter som anges i bilaga I skall öppnas årligen
för de produktgrupper och på de villkor som anges i bilagan.

Artikel 2
I denna förordning avses med produkter enligt KN-nummer
ex 0203 19 55 och ex 0203 29 55 i grupp G 2 och G 3 i
bilaga I:

— Asetus (EY) N:o 1458/2003
— Förordning (EG) nr 1458/2003
e) På licensen skall i fält 24 anges:
”tullavgift fastställd i … med tillämpning av” samt något av
följande:
— Reglamento (CE) no 1458/2003
— Forordning (EF) nr. 1458/2003

— benfria styckningsdelar: benfria styckningsdelar, med undantag
av filé, med eller utan svål och sidfläsk,

— Verordnung (EG) Nr. 1458/2003

— filé: den styckningsdel som omfattar muskelköttet musculus
major psoas och musculus minor psoas, med eller utan
huvud, även berett.

— Regulation (EC) No 1458/2003

— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003
— Règlement (CE) no 1458/2003
— Regolamento (CE) n. 1458/2003

Artikel 3
De tullkvoter som anges i bilaga I skall fördelas i kvartalsandelar på 25 %, tillämpliga från och med den 1 juli, 1 oktober, 1
januari respektive 1 april.

— Verordening (EG) nr. 1458/2003
— Regulamento (CE) n.o 1458/2003
— Asetus (EY) N:o 1458/2003
— Förordning (EG) nr 1458/2003.

Artikel 4

Artikel 5

De importlicenser för tullkvoterna som avses i bilaga I skall
omfattas av följande bestämmelser:

1. Licensansökningarna får bara lämnas in under de sju
första dagarna under den månad som föregår de perioder som
anges i artikel 3.

a) Den som ansöker om importlicens skall vara en fysisk eller
juridisk person som vid tidpunkten för inlämnande av
ansökan på ett tillfredsställande sätt kan visa medlemsstaternas behöriga myndigheter att han under minst de senaste
12 månaderna utövar handelsverksamhet med tredje land
inom grisköttssektorn. Detaljhandel och restauranger som
säljer sina produkter direkt till konsumenter skall inte
omfattas av systemet.
b) I licensansökan skall endast ett av de gruppnummer som
anges i bilaga I till denna förordning anges. Ansökan kan
avse flera produkter som omfattas av olika KN-nummer och
med ursprung i ett enda land. I detta fall skall alla KNnummer och varuslag anges i fält 16 respektive 15 i
ansökan. För grupp G 2 skall licensansökan avse minst 20
ton och högst 10 % av den disponibla kvantiteten för den
period som anges i artikel 3. För de övriga grupperna skall
licensansökan avse minst 1 ton och högst 10 % av den
disponibla kvantiteten för den period som anges i artikel 3.
c) Fält 8 i licensansökningen och licensen skall innehålla
uppgift om ursprungsland.
d) I licensansökan och licensen i fält 20 skall ett av följande
anges:
— Reglamento (CE) no 1458/2003
— Forordning (EF) nr. 1458/2003
— Verordnung (EG) Nr. 1458/2003
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003
— Regulation (EC) No 1458/2003

2. Licensansökan skall inte godtas om den sökande inte
skriftligen har förpliktat sig att under den berörda perioden inte
lämna in en annan ansökan om produkter ur samma grupp
enligt bilaga I i den medlemsstat där ansökan lämnas in eller i
en annan medlemsstat.
Om en sökande lämnar in mer än en ansökan för produkter ur
samma grupp enligt bilaga I skall ingen av ansökningarna
godtas. Varje sökande får dock lämna in flera ansökningar om
importlicens för produkter ur samma grupp enligt bilaga I om
dessa produkter har sitt ursprung i olika länder.
3. Ansökningar som var och en anger endast ett ursprungsland skall lämnas in samtidigt till medlemsstatens behöriga
myndighet. I fråga om den högsta kvantitet som anges i artikel
4 b och vid tillämpningen av bestämmelsen i punkt 2, andra
stycket i denna artikel behandlas dessa som en enda ansökan.
4. En säkerhet på 20 euro per 100 kg skall ställas för ansökningar om importlicens för alla de produkter som anges i bilaga
I.
5. Medlemsstaterna skall den tredje arbetsdagen efter
utgången av perioden för inlämnande av ansökningar
underrätta kommissionen om inlämnade ansökningar för var
och en av de berörda produktgrupperna. Denna underrättelse
skall innehålla en förteckning över de sökande och uppgift om
begärda kvantiteter.
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Samtliga underrättelser, inbegripet underrättelser om att inga
ansökningar lämnats in, skall göras per telex eller telefax på
den angivna arbetsdagen i enlighet med den mall som återges i
bilaga II om ingen ansökan har lämnats in eller i enlighet med
mallarna i bilagorna II och III om ansökningar har lämnats in.

Alla anmälningar, även anmälningar om att inget har importerats, skall ske enligt den modell som anges i bilaga IV.

6.
Kommissionen skall snarast möjligt besluta i vilken
omfattning den kan godkänna de ansökningar som avses i
artikel 4.

1. Vid tillämpningen av artikel 23.2 i förordning (EG) nr
1291/2000 skall importlicensernas giltighetstid vara 150 dagar
från och med utfärdandedagen.

Om de kvantiteter för vilka licenser har ansökts överstiger
tillgängliga kvantiteter skall kommissionen fastställa en enhetlig
procentandel för godkännande av begärda kvantiteter. I de fall
då procentandelen är lägre än 5 % får kommissionen avslå
ansökningarna; säkerheten skall frisläppas omedelbart.

Licensernas giltighetstid får dock inte i något fall utsträckas till
efter den 30 juni under utfärdandeåret.

7.
Aktören kan dra tillbaka sin licensansökan inom tio
arbetsdagar från det att den enhetliga procentsatsen för godkännande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning,
om tillämpning av denna procentsats leder till fastställandet av
en kvantitet som är mindre än 20 ton för grupp G 2 och
mindre än ett ton för de övriga grupperna. Medlemsstaterna
skall inom fem dagar underrätta kommissionen om att licensansökan dragits tillbaka och skall omedelbart frisläppa säkerheten.
8.
Kommissionen skall fastställa den resterande kvantitet
som skall överföras till den tillgängliga kvantiteten för efterföljande period inom den tidsfrist som anges i artikel 1.
9.
Licenserna skall utfärdas snarast möjligt efter det att
kommissionen fattat sitt beslut.
10. Licenserna får inte användas för andra produkter än
sådana som uppfyller samtliga gällande hygienkrav inom
gemenskapen.
11. Före slutet av den fjärde månaden efter varje årlig
period, från 1 juli till 30 juni, skall medlemsstaterna till
kommissionen anmäla de kvantiteter som faktiskt importerats
under perioden i fråga enligt denna förordning.

Artikel 6

2. De importlicenser som utfärdas i enlighet med denna
förordning får inte överlåtas.
Artikel 7
Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1291/2000 skall tillämpas
utan att det påverkar bestämmelserna i den här förordningen.
Med undantag från artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000
får den kvantitet som importeras i enlighet med den här förordningen inte överstiga den kvantitet som anges i fält 17 och 18
på importlicensen. För detta ändamål skall siffran ”0” anges i
fält 19 på licensen.
Artikel 8
Förordning (EG) nr 1486/95 skall upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som
hänvisningar till denna förordning och skall läsas enligt
jämförelsetabellen i bilaga VI.
Artikel 9
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I

Gruppnummer

KN-nummer

Varuslag

Tullsats
EUR/ton

Kvantitet i ton
från och med
1 juli 2000

G2

ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

Rygg och skinka, benfritt, färskt, kylt eller fryst

250

34 000

G3

ex 0203 19 55
ex 0203 29 55

Filé mignon, kyld eller fryst

300

5 000

G4

1601 00 91

Rå korv, torr eller bredbar

747

1601 00 99

Annat

502

1602 41 10

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt

784

G5

1602 42 10

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

G6

0203 11 10
0203 21 10

Slaktkroppar eller halva slaktkroppar, färska, kylda
eller frysta

268

G7

0203 12 11

Skinka och delar därav, kylda eller frysta, benfria eller
ej, förutom filé mignon, som presenteras separat

389

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434

)
3 000
9
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
=
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
;

6 100

15 000
9
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
=
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
;

5 500
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BILAGA IV

BILAGA V
Upphävd förordning och senare ändringar av den
Kommissionens förordning (EG) nr 1486/95

(EGT L 145, 29.6.1995, s. 58)

Kommissionens förordning (EG) nr 1176/96

(EGT L 155, 28.6.1996, s. 26)

Kommissionens förordning (EG) nr 2068/96, endast artikel 2

(EGT L 277, 30.10.1996, s. 12)

Kommissionens förordning (EG) nr 1244/97

(EGT L 173, 1.7.1997, s. 80)

Kommissionens förordning (EG) nr 1390/98

(EGT L 187, 1.7.1998, s. 28)

Kommissionens förordning (EG) nr 1409/1999

(EGT L 164, 30.6.1999, s. 51)

Kommissionens förordning (EG) nr 1378/2000

(EGT L 156, 29.6.2000, s. 31)

Kommissionens förordning (EG) nr 1006/2001, endast artikel 2

(EGT L 140, 24.5.2001, s. 13)
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BILAGA VI
Jämförelsetabell
Förordning (EEG) nr 1486/95

Denna förordning

Artikel 1–4

Artikel 1–4

Artikel 5.1

Artikel 5.1

Artikel 5.2, första och andra stycket

Artikel 5.2, första och andra stycket

Artikel 5.2, stycke 3

Artikel 5.3

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 5.4

Artikel 5.5

Artikel 5.5, första och andra stycket

Artikel 5.6, första och andra stycket

Artikel 5.5, stycke 3

Artikel 5.7

Artikel 5.5, stycke 4

Artikel 5.8

Artikel 5.6

Artikel 5.9

Artikel 5.7

Artikel 5.10

Artikel 5.8

Artikel 5.11

Artikel 6, första och andra stycket

Artikel 6.1, första och andra stycket

Artikel 6, stycke 3

Artikel 6.2

Artikel 7

Artikel 7

–

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1459/2003
av den 18 augusti 2003
om fastställande för regleringsåret 2003/04 av det minimipris som skall betalas till producenter för
obearbetade torkade fikon samt av produktionsstödet för torkade fikon
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1),
senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 453/
2002 (2), särskilt artikel 6b.3 och artikel 6c.7 i denna, och
av följande skäl:

produktionsstöd (5) fastställs de kriterier som produkterna skall uppfylla för att berättiga till minimipriset och
produktionsstödet.
(4)

Följaktligen bör minimipriset och produktionsstödet
fastställas för regleringsåret 2002/04.

(5)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Datum för regleringsåren för torkade fikon fastställs i
artikel 2.1 c i kommissionens förordning (EG) nr 449/
2001 av den 2 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller
stödordningen för bearbetade produkter av frukt och
grönsaker (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1426/2002 (4).

För regleringsåret 2003/2004 skall följande gälla:

(2)

Kriterierna för fastställandet av minimipriset och produktionsstödet fastställs i artikel 6b respektive 6c i förordning (EG) nr 2201/96.

b) Det produktionsstöd som avses i artikel 6c i förordning (EG)
nr 2201/96 skall uppgå till 264,83 euro per ton netto för
torkade fikon.

(3)

I artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1573/
1999 av den 19 juli 1999 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller krav
för torkade fikon som berättigar till systemet med

Artikel 2

(1)

Artikel 1
a) Det minimipris som avses i artikel 6b i förordning (EG) nr
2201/96 skall uppgå till 878,86 euro per ton netto, fritt
producenten, för obearbetade torkade fikon.

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 18 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

297, 21.11.1996, s. 29.
72, 14.3.2002, s. 9.
64, 6.3.2001, s. 16.
206, 4.8.2002, s. 4.

(5) EGT L 187, 20.7.1999, s. 27.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1460/2003
av den 18 augusti 2003
om fastställande, för regleringsåren 2003/2004, 2004/2005 och 2005/2006, av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1260/2001 beträffande raffinaderiernas beräknade maximibehov av råsocker
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), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 680/2002 (2), särskilt artikel 39.6 och artikel
41 andra stycket i denna, och
av följande skäl:
(1)

Artikel 39 i förordning (EG) nr 1260/2001 innehåller
bestämmelser om en tillräcklig försörjning till raffinaderierna i gemenskapen, så som dessa definieras i artikel
7.4 fjärde stycket i den förordningen, inklusive vilka
åtgärder som skall vidtas om raffinaderiernas maximala
uppskattade behov överskrids.

(2)

För att bestämmelserna i artikel 39.2 i förordning (EG)
nr 1260/2001 om de beräknade maximibehoven skall
kunna följas är det nödvändigt att fastställa regler för
hur medlemsstaterna skall sammanställa data om dessa
och därefter skicka in dem till kommissionen.

(3)

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

e) råsocker inom de tullkvoter som är öppna för de minst
utvecklade länderna i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1381/2002 (4),
f) råsocker från betor, i förekommande fall, i enlighet med
artikel 38.5 i förordning (EG) nr 1260/2001,
som raffineras i raffinaderierna, utöver de beräknade behov
som fastställs i artikel 39.2 i förordning (EG) nr 1260/2001,
eller efter den minskning som föreskrivs i punkt 5 i den artikeln.
2. De medlemsstater som nämns i artikel 39.2 i förordning
(EG) nr 1260/2001 skall före den 1 november varje regleringsår sammanställa data om vilka kvantiteter socker som
under föregående regleringsår raffinerats av de raffinaderier
som avses i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1260/2001, varvid
de kvantiteter råsocker som avses i punkt 1 skall räknas om till
vitsockerekvivalenter.
Den omräkning som avses i första stycket skall göras med den
metod som anges i punkt II.3 i bilaga I till förordning (EG) nr
1260/2001 på grundval av råsockrets faktiska polarisation,
som vid behov skall kontrolleras av de behöriga nationella
myndigheterna enligt den polarimetriska metoden, varvid
graden skall uttryckas med sex decimaler.

Artikel 2

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Vid tillämpningen av den avgift som föreskrivs i artikel
39.4 i förordning (EG) nr 1260/2001 skall överskridande av de
beräknade maximikvantiteterna anses utgöras av de totala kvantiteter
a) förmånsråsocker från AVS-länderna och Indien som importeras i enlighet med Avdelning II i kommissionens förordning (EG) nr 1159/2003 (3),
b) särskilt förmånssocker som importeras i enlighet med
Avdelning III i förordning (EG) nr 1159/2003,
c) socker med CXL-medgivanden som importeras i enlighet
med Avdelning IV i förordning (EG) nr 1159/2003,
d) råsocker som framställs i de franska utomeuropeiska departementen,
(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EGT L 104, 20.4.2002, s. 26.
(3) EUT L 162, 1.7.2003, s. 25.

1. Före den 1 december varje regleringsår skall de medlemsstater som nämns i artikel 39.2 i förordning (EG) nr 1260/
2001 meddela kommissionen
a) vilka kvantiteter socker i enlighet med artikel 1.1 i den här
förordningen som raffinerats under föregående regleringsår,
uttryckt i vikt obearbetat socker och i vitsockerekvivalenter
enligt bestämmelserna i punkt 2 i den artikeln,
b) vilka kvantiteter som i förekommande fall omfattades av
den avgift som föreskrivs i artikel 39.4 i förordning (EG) nr
1260/2001.
2. De meddelanden som avses i punkt 1 skall skickas in
elektroniskt, med användande av de blanketter som kommissionen skickat ut till medlemsstaterna.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
(4) EGT L 200, 30.7.2002, s. 14.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1461/2003
av den 18 augusti 2003
om villkor för pilotprojekt för elektronisk uppgiftsöverföring om fiskeverksamhet samt för
fjärranalys
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(6)

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

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

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den
20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av
fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artiklarna 22.3 och 23.5 i denna, och
av följande skäl:

KAPITEL I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1
Syfte

(1)

Enligt förordning (EG) nr 2371/2002 skall rådet under
2004 fatta beslut om skyldigheterna att elektroniskt
överföra uppgifter om fiskeverksamhet i syfte att
förbättra effektiviteten i fråga om förvaltningen av
fiskemöjligheterna samt att inrätta ett system för
fjärranalys för att upptäcka fiskefartyg till sjöss.

(2)

Pilotprojekt om den elektroniska överföringen av
uppgifter om fiskeverksamheter respektive fjärranalys
kan i samarbete med kommissionen genomföras för att
det skall gå att utvärdera den teknologi som skall
användas före den 1 juni 2004.

I denna förordning föreskrivs vissa villkor för medlemsstaternas
genomförande av pilotprojekt enligt artikel 22.1 c och artikel
23.3 i förordning (EG) nr 2371/2002 som rör elektronisk
överföring av uppgifter om fiskeverksamheten och fjärranalys.
Artikel 2

(3)

Det är därför nödvändigt att fastställa tillämpningsvillkor, i syfte att säkerställa att medlemsstaterna utför
dessa pilotprojekt. När det gäller den elektroniska
uppgiftsöverföringen bör villkoren särskilt täcka den
information som skall registreras och rapporteras elektroniskt och de funktioner de system ombord på
fartygen som elektroniskt registrerar och översänder den
berörda informationen skall ha. När det gäller fjärranalys
bör villkoren också täcka de funktioner som detta system
skall ha tillsammans med de områden som skall
övervakas under pilotprojekten.

Tidsfrister
1. Pilotprojekten skall vara i drift senast den 1 december
2003 och skall fortsätta att vara i drift minst till och med den
31 maj 2004.
2. Projekt avseende elektronisk uppgiftsöverföring om fiskeverksamhet och fjärranalys som genomförts i medlemsstaterna
innan denna förordning träder i kraft skall anses som pilotprojekt i enlighet med denna förordning.
KAPITEL II
ELEKTRONISK ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER OM FISKEVERKSAMHET

Artikel 3
(4)

(5)

Medlemsstaterna måste informera kommissionen om hur
pilotprojekten framskrider samt om resultaten av dessa,
särskilt så att denna kan utvärdera kostnadseffektiviteten
för den teknik som skall användas för att förbättra fiskerikontrollens effektivitet.
Gemenskapen kan bevilja ekonomiskt bidrag för de
pilotprojekt som utförs av medlemsstaterna, inom ramen
för de villkor som fastställs i rådets beslut 2001/431/EG
av den 28 maj 2001 om bidrag från gemenskapen till
vissa av medlemsstaternas utgifter för att genomföra
systemen för kontroll, inspektion och övervakning inom
den gemensamma fiskeripolitiken (2).

(1) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.
(2) EGT L 154, 9.6.2001, s. 22.

Urval av fiskefartyg
Medlemsstater som genomför pilotprojekt om elektronisk
överföring av uppgifter om fiskeverksamhet skall välja ut ett
lämpligt antal fartyg, företrädesvis med olika längd.
Artikel 4
Rapporter till behörig myndighet
Utan att det påverkar de skyldigheter som fastställs i gemenskapslagstiftningen skall befälhavaren på fiskefartyg från
gemenskapen som deltar i pilotprojektet dagligen med elektroniska medel registrera och till den behöriga myndigheten i
flaggmedlemsstaten rapportera uppgifter om fiskeresor och
fiskeverksamhet, särskilt
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a) de kvantiteter av varje art som fångas och förvaras ombord,
om de överstiger 50 kg i levande vikt,
b) fångstdatum och -plats,

L 208/15

2. Myndigheterna skall oberoende av vilket system som
används registrera all information i maskinläsbar form.
Medlemsstaterna skall se till att uppgifterna finns registrerade
till och med den 31 december 2004.

c) typ av fiskeredskap som använts, och
KAPITEL III

d) för fiskefartyg med en total längd på mer än 18 meter som
bedriver fiskeverksamhet i områden som omfattas av
särskilda bestämmelser när det gäller tillträde till vatten och
fiskeresurser, datum och tidpunkt för utsättning av fasta
redskap samt datum och tidpunkt för avslutande av de
fiskeoperationer som inbegrep dessa fasta redskap.

FJÄRRANALYS

Artikel 8
System för positionsbestämning

Artikel 5
Fartygsutrustning
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att de fartyg som för deras flagg och deltar i pilotprojektet är utrustade med system som har kapacitet att elektroniskt registrera och översända uppgifter om deras fiskeverksamhet under pilotprojekten.

Artikel 6
Överföring av information
1.
Senast en månad innan projekten tas i drift skall
medlemsstaterna vidarebefordra följande till kommissionen:

1. Medlemsstaterna som inrättar och testar system för positionsbestämning baserade på fjärranalysteknik (VDS) skall
använda fjärravkända bilder för att upptäcka fartyg som
befinner sig i vatten under medlemsstaternas överhöghet eller
jurisdiktion samt i andra områden där fartyg som för deras
flagg kan bedriva verksamhet.
2. Genom pilotprojekten skall det bedömas vilken kapacitet
VDS har att
a) använda rymd- och luftburna fjärravkända bilder för fastställande av antalet fiskefartyg och deras position i ett visst
område,
b) utföra dubbelkontroller av det genom VDS upptäckta fiskefartygets position mot positionsrapporter från fartygsövervakningssystemen (VMS), och
c) signalera eventuell närvaro av fiskefartyg från vilka det inte
via VMS mottagits några positionsbestämningar.

a) Fullständig hänvisning till den behöriga myndighet som
utsetts att följa upp projekten.
Artikel 9

b) Förteckningen över deltagande fartyg med uppgifter som
minst omfattar varje fartygs interna registreringsnummer
och namn.

Maritima områden som skall övervakas

c) Uppgifter om vilken typ av teknisk utrustning som finns
ombord.

1. Medlemsstaterna skall besluta om vilka maritima områden
som skall övervakas under pilotprojekten.

d) En beskrivning av hur uppgifter samlas in och behandlas av
den behöriga myndigheten.

2. Senast en månad innan projektet tas i drift skall medlemsstaterna meddela kommissionen uppgifter om projektet, särskilt
vilken behörig myndighet som utsetts att följa upp pilotprojekten, antalet bilder och i vilka områden dessa bilder kommer
att tas. Medlemsstaterna skall motivera valet av område.

2.
När projekten är drift skall medlemsstaterna informera
kommissionen om de gör några ändringar i förteckningen över
deltagande fartyg.

KAPITEL IV

3.
Kommissionen skall till alla medlemsstater vidarebefordra
de uppgifter den fått in med stöd av punkterna 1 och 2.

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 7

Artikel 10

Behandling av uppgifter om fiskeverksamheter

Samarbete mellan medlemsstater

1.
Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att de uppgifter som översänds elektroniskt av de i
projektet deltagande fartyg som för deras flagg behandlas av de
behöriga myndigheterna.

1.

Medlemsstaterna får driva gemensamma pilotprojekt.

2. Kommissionen skall övervaka pilotprojektens framskridande och underlätta samarbetet mellan medlemsstater.
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Artikel 11
Rapporter till kommissionen
1.
Senast den 30 april 2004 skall varje medlemsstat till
kommissionen överlämna en utvärderingsrapport rörande de
pilotprojekt den har genomfört, och rapporten skall särskilt
innehålla en teknisk beskrivning av de system som genomförts
med avseende på pilotprojekten och hur dessa samverkar med
redan existerande system för övervakning, kontroll och inspektion.

19.8.2003

2. Senast den 31 juli 2004 skall medlemsstaterna lägga fram
sin slutrapport, vilken särskilt skall innehålla uppgifter om
systemens kostnadseffektivitet och om hur de fungerar samt
medlemsstaternas konstateranden vad gäller den teknik som
använts.
Artikel 12
Denna förordning träder i kraft den sjunde 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 18 augusti 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1462/2003
av den 18 augusti 2003
om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko
samt Västbanken och Gazaremsan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

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

Artikel 1
De producent- och importpriser i gemenskapen för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga
rosor och småblommiga rosor som avses i artikel 1b i förordning (EEG) nr 700/88 för en tvåveckorsperiod fastställs i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 19 augusti 2003.
Den skall tillämpas från den 20 augusti till den 2 september
2003.

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

Generaldirektör för jordbruk

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

(3) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
(4) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 18 augusti 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och
importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i
Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan
(euro per 100 enheter)
Period: den 20 augusti till den 2 september 2003
Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

11,12

12,20

14,40

9,31

Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

Israel

—

—

4,58

4,92

Marocko

—

—

—

—

Cypern

—

—

—

—

Jordanien

—

—

—

—

Västbanken och
Gazaremsan

—

—

—

—

Gemenskapens producentpris

Gemenskapens importpris
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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 358/2003 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa
grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn
(Europeiska unionens officiella tidning L 53 av den 28 februari 2003)
På sidan 16, artikel 11 första raden, skall det
i stället för: ”1 januari 2003”
vara:
”1 april 2003”.

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 881/2003 av den 21 maj 2003 om ändring av förordning (EEG)
nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex
för gemenskapen
(Europeiska unionens officiella tidning L 134 av den 29 maj 2003)
På sidan 107, bilaga VIII första strecksatsen, skall det
i stället för: ”kod 01, 11, 31 eller 99”
vara:
”kod 01, 10, 11, 31 eller 99”.
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