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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1941/2003
av den 3 november 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 4 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 3 november 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 3 november 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

052
060
096
204
653
999

60,0
57,2
50,7
51,9
52,4
54,4

0707 00 05

052
628
999

130,9
139,3
135,1

0709 90 70

052
204
999

100,3
73,9
87,1

0805 50 10

052
204
388
524
528
999

86,6
84,1
91,0
51,5
81,9
79,0

0806 10 10

052
388
400
508
999

113,3
94,8
198,6
329,7
184,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
064
388
400
404
512
720
800
804
999

51,0
27,9
48,8
79,2
73,7
84,1
77,5
40,7
190,9
95,3
76,9

0808 20 50

052
060
064
388
400
512
528
720
999

117,3
53,5
60,3
68,4
67,2
55,8
52,2
51,0
65,7

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”.

4.11.2003

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1942/2003
av den 3 november 2003
om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det första anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1853/2003
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om gemensam organisation av marknaden för
nötkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/
2003 (2), särskilt artikel 28.2 i denna, och

(EG) nr 2417/95 (5), skall lägsta försäljningspriser för
kött, som det utlysts anbudsförfarande för, fastställas
under hänsynstagande till de anbud som kommit in.
(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

Anbud har infordrats för vissa kvantiteter nötkött enligt
kommissionens förordning (EG) nr 1853/2003 (3).

(2)

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

De lägsta försäljningspriserna för nötkött vid det första
anbudsförfarande som behandlas i förordning (EG) nr 1853/
2003 och för vilket tidsfristen för inlämnande av anbud gick ut
den 27 oktober 2003 fastställs i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 4 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 3 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.
EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.
EUT L 271, 22.10.2003, s. 15.
EGT L 251, 5.10.1979, s. 12.

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

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

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

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

— Hinterviertel

1 853

ESPAÑA

— Cuartos delanteros

ITALIA

— Quarti posteriori

—

— Quarti anteriori

—

980

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

— Kugel (INT 12)

—

ESPAÑA

— Lomo de intervención (INT 17)

—

FRANCE

— Jarret arrière d'intervention (INT 11)

1 154

— Tranche grasse d'intervention (INT 12)

—

— Tranche d'intervention (INT 13)

—

— Semelle d'intervention (INT 14)

—

— Filet d'intervention (INT 15)

12 575

— Rumsteak d'intervention (INT 16)

2 105

— Faux-filet d'intervention (INT 17)

4 700

— Flanchet d'intervention (INT 18)

925

— Jarret avant d'intervention (INT 21)

1 154

— Épaule d'intervention (INT 22)

1 395

— Poitrine d'intervention (INT 23)
— Avant d'intervention (INT 24)

935
1 375
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1943/2003
av den 3 november 2003
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller stöd till förhandserkända producentgrupper
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

införas ett tak för detta fasta stöd. Av hänsyn till de skiftande ekonomiska behoven hos producentgrupper av
olika storlek bör detta tak anpassas i relation till producentgruppens avsättningsbara produktion.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
(6)

För att kunna garantera lika behandling av de producentorganisationer som avses i artikel 11 i förordning (EG)
nr 2200/96 och de producentgrupper som avses i artikel
14 i samma förordning bör det stöd som avses i artikel
2 i rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28
oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för bearbetade produkter av frukt och
grönsaker (6), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 453/2002 (7), och i artikel 1 i rådets
förordning (EG) nr 2202/96 av den 28 oktober 1996
om att inrätta ett system med stöd till producenter av
vissa citrusfrukter (8), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 2699/2000 (9), räknas samman med det tillämpliga värdet av den saluförda produktionen enligt artikel 3
i kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003 av den
11 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på driftsfonder, verksamhetsprogram och ekonomiskt stöd (10).

(7)

Naturkatastrofer kan förorsaka en stark nedgång i den
saluförda produktionen under ett visst år. För att
undvika en drastisk minskning av gemenskapsstödet till
producentgrupper som beviljats förhandserkännande,
vilket skulle kunna sätta deras verksamhet i fara, bör det
i sådana fall fastställas en gräns för i vilken utsträckning
en sådan nedgång i saluförd produktion skall beaktas vid
beräkningen av stödet. Den gränsen bör fastställas med
hänsyn till avkastningen och de genomsnittliga priser
som de förhandserkända producentgrupperna eller deras
medlemmar erhållit under de tre år som föregick katastrofåret, och den bör fastställas på ett sådant sätt att
hänsyn tas till normala produktionsvariationer till följd
av väderförhållanden.

(8)

För att säkerställa att de stöd som föreskrivs i denna
förordning tillämpas på ett riktigt sätt bör den berörda
medlemsstaten kontrollera att beviljandet av stödet är
vederbörligen motiverat med hänsyn till eventuellt tidigare beviljade stöd för att starta producentgrupper och
eventuella förflyttningar av producenter mellan producentgrupper
eller
producentorganisationer.
Det
ankommer även på medlemsstaterna att undvika att de
åtgärder som berättigar till finansiering från gemenskapen enligt denna förordning får dubbel finansiering
från gemenskapen eller medlemsstaten.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (2), särskilt artikel
48 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Mot bakgrund av de senaste årens erfarenheter är det
nödvändigt att ändra kommissionens förordning (EG) nr
20/98 av 7 januari 1998 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller stöd till
förhandserkända producentgrupper (3), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 983/2000 (4). För klarhetens
skull och med tanke på överskådligheten bör den förordningen ersättas med en ny förordning.

(2)

Förordning (EG) nr 20/98 bör därför upphöra att gälla.

(3)

I artikel 14 i förordning (EG) nr 2200/96 fastställs att
nya producentgrupper får omfattas av en övergångsperiod på högst fem år för att kunna uppfylla villkoren
som avses i artikel 11 i den förordningen. I kommissionens förordning (EG) nr 1432/2003 (5) fastställs villkoren
för beviljande av förhandserkännande till producentgrupper.

(4)

För att främja bildandet av producentgrupper föreskrivs
det även i artikel 14 i förordning (EG) nr 2200/96 att
medlemsstaten under de fem år som följer efter förhandserkännandet får bevilja förhandserkända producentgrupper två slags stöd. Det ena är avsett att täcka kostnaderna för bildande och administration och det andra att
täcka en del av de investeringar som krävs för att uppnå
erkännande och som i detta syfte anges i erkännandeplanen.

(5)

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

För att underlätta en riktig tillämpning av stödsystemet
för att täcka kostnaderna för bildande och administration
är det lämpligt att bevilja detta stöd i form av ett fast
stöd. För att budgetramarna skall respekteras bör det
EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.
EGT L 7, 11.1.2003, s. 64.
EGT L 4, 8.1.1998, s. 40.
EGT L 113, 12.5.2000, s. 36.
EUT L 203, 12.8.2003, s. 18.

(6) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29.
(7) EGT L 72, 14.3.2002, s. 9.
(8) EGT L 297, 21.11.1996, s. 49.
(9) EGT L 311, 12.12.2000, s. 9.
(10) EUT L 203, 12.8.2003, s. 25.
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Vid ett samgående bör det finnas möjlighet att fortsätta
att bevilja stöd till de producentgrupper som har
uppstått genom samgåendet för att ta hänsyn till de nya
producentgruppernas ekonomiska behov samt för att
garantera en korrekt tillämpning av stödsystemet.
De stöd som föreskrivs i denna förordning bör upphöra
när en medlemsstat beviljar erkännande av en producentgrupp. Eftersom finansieringen av investeringarna
löper över flera år får dock de investeringar som berättigar till investeringsstöd enligt denna förordning
omfattas av de verksamhetsprogram som avses i artikel
15 i förordning (EG) nr 2200/96.
I artikel 14.7 i förordning (EG) nr 2200/96 föreskrivs en
särskild ordning för Portugal. För att den särskilda
ordningen skall kunna iakttas bör bestämmelser anges.
Bestämmelserna om fastställandet av värdet av den
saluförda produktionen vid naturkatastrofer bör även
gälla Portugal.

(12)

Med hänsyn till den höga grad av ansvar och initiativtagande som åläggs producentgrupperna bör det fastställas
stränga
kontrollförfaranden
tillsammans
med
avskräckande straffåtgärder vid överträdelse. För enkelhetens och överskådlighetens skull bör dessa påföljder
tillämpas i enlighet med förordning (EG) nr 1433/2003

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk
frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

4.11.2003

ii) som med gruppens godkännande har saluförts i enlighet
med bestämmelserna i artikel 11.1 c 3 andra och tredje
strecksatserna andra stycket i förordning (EG) nr 2200/96.
Produktionen skall inbegripa det stödbelopp enligt artikel 2 i
förordning (EG) nr 2201/96 och artikel 1 i förordning (EG) nr
2202/96 som producentgrupperna erhållit för den års- eller
halvårsperiod som avses i artikel 3.
Den saluförda produktionen omfattar inte andra producentorganisationers eller producentgruppers medlemmars produktion
som har saluförts genom förmedling av producentgruppen i
fråga i enlighet med artikel 11.1 c 3 andra och tredje strecksatserna andra stycket i förordning (EG) nr 2200/96.
2. I denna förordning avses med den saluförda produktionens
värde: värdet på den saluförda produktionen i stadiet ”fritt
producentgruppen”, eller, i förekommande fall, som ”förpackad
eller beredd, men ej bearbetad produkt”.
3. Vid en naturkatastrof som fastställts som sådan av de
behöriga nationella myndigheterna skall den saluförda produktionen anses motsvara minst 70 % av det teoretiska
medelvärdet för den areal som den förhandserkända producentgruppen avsatt till produkten i fråga under det år då naturkatastrofen inträffade, multiplicerat med den genomsnittliga
avkastning och det genomsnittliga pris
— som producentgruppen eller dess medlemmar erhållit för
denna produkt under de tre år som föregick det år då naturkatastrofen inträffade, eller
— efter beslut av medlemsstaten, som erhållits i samma
produktionsområde under de tre år som föregick det år då
naturkatastrofen inträffade.

Artikel 1

Artikel 3

Tillämpningsområde

Finansiering av erkännandeplaner

Genom denna förordning fastställs regler för beviljandet av det
stöd som föreskrivs i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 2200/96
till producentgrupper som beviljats förhandserkännande.

1. Det stöd som föreskrivs i artikel 14.2 a i förordning (EG)
nr 2200/96 skall beviljas för utgifter för bildande och drift av
producentgruppen i form av ett fast stödbelopp.

Artikel 2

2. Det stödbelopp som avses i punkt 1 skall fastställas för
varje producentgrupp på grundval av den saluförda produktionens värde, och

Definitioner
1.
I denna förordning avses med saluförd produktion: en
producentgrupps medlemmars produktion inom den produktkategori för vilken förhandserkännande beviljats
i) som har levererats till producentgruppen och som faktiskt
har sålts genom dess förmedling i färskt eller bearbetat tillstånd,

a) skall för det första, andra, tredje, fjärde respektive femte året
motsvara 5 %, 5 %, 4 %, 3 % respektive 2 % av värdet på
den saluförda produktionen upp till högst 1 000 000 euro,
och
b) skall för det första, andra, tredje, fjärde respektive femte året
motsvara 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % respektive 1,5 % av den
del av den saluförda produktionens värde som överskrider
1 000 000 euro,

4.11.2003
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c) får per producentgrupp högst uppgå till
— 100 000 euro det första året,
— 100 000 euro det andra året,
— 80 000 euro det tredje året,
— 60 000 euro det fjärde året,
— 50 000 euro det femte året,
d) skall betalas ut
— i årliga eller halvårsvisa delbetalningar vid slutet av varje
års- eller halvårsperiod för genomförande av erkännandeplanen, eller

L 286/7

2. Alla stödansökningar skall åtföljas av ett skriftligt
åtagande från producentgruppen om att
a) den iakttar och kommer att iaktta bestämmelserna i förordning (EG) nr 2200/96, förordning (EG) nr 1432/2003 och
denna förordning,
b) den inte direkt eller indirekt mottar, har mottagit eller
kommer att motta dubbelt finansiellt gemenskapsstöd eller
nationellt stöd för åtgärder och/eller insatser som beviljas
finansiering från gemenskapen enligt denna förordning.
3. Medlemsstaterna skall betala ut stödet inom sex månader
från mottagandet av en fullständig ansökan.

— i delbetalningar som täcker en del av en årsperiod om
erkännande sker i enlighet med artikel 11 i förordning
(EG) nr 2200/96 innan en årsperiod har löpt ut.
Artikel 6
Som grundval för beräkning av delbetalningarna enligt första
stycket, led d, får medlemsstaterna använda den saluförda
produktionen för en annan period än den för vilken delbetalningen betalas, om så krävs i kontrollsyfte. Perioden mellan den
period som används och den period som beräkningen gäller
skall vara kortare än den sistnämnda perioden.

Artikel 4

Rätt till stöd
Medlemsstaterna skall utvärdera producentgruppernas rätt till
stöd enligt denna förordning i syfte att fastställa att beviljandet
av ett stöd är vederbörligen berättigat, med hänsyn till villkor
och datum för eventuellt tidigare beviljande av offentliga stöd
till de producentorganisationer eller -grupper som medlemmarna i producentgruppen i fråga kommer från, samt med
hänsyn till eventuella förflyttningar av medlemmar mellan organisationer och producentgrupper.

Särskilda lån
1.
Det stöd som avses i artikel 14.2 b i förordning (EG) nr
2200/96 skall beviljas, direkt eller genom förmedling av kreditinstitut, i form av särskilda lån som är avsedda att täcka en del
av de utgifter som gäller investeringar i samband med genomförandet av åtgärder som beskrivs i den erkännandeplan som
avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1432/2003.
Investeringar som kan snedvrida konkurrensen inom annan
ekonomisk verksamhet som organisationen bedriver skall
undantas.
2.
Investeringar som direkt eller indirekt gagnar sådan verksamhet, skall finansieras i förhållande till hur mycket de
används för sektorer eller produkter som omfattas av producentgruppens förhandserkännande.

Artikel 7
Stöd från gemenskapen
Utgifter som verkställts av medlemsstaterna för de stöd som
avses i artiklarna 3 och 4 skall berättiga till stöd från garantisektionen vid EUGFJ.

Artikel 8
Gemenskapens bidrag
1. Gemenskapens finansiering av stöd enligt artikel 3 skall
uppgå till

Artikel 5
Ansökan om stöd
1.
Producentgrupper skall lämna in en ansökan var om
sådant stöd som avses i artiklarna 3 och 4, inom tre månader
efter utgången av varje årsperiod enligt artikel 3.2 d.

— 75 % av stödberättigande offentliga utgifter i mål 1- och 2områden enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 1260/
1999 (1),
— 50 % av de stödberättigande offentliga utgifterna i andra
områden.
(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.
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2.
Gemenskapens finansiering av det stöd som avses i artikel
4, uttryckt som subventionsekvivalent i kapital, får i förhållande
till de stödberättigande investeringsutgifter som avses i artikel 4
uppgå till högst
— 50 % i mål 1- och 2-områden enligt artikel 1 i förordning
(EG) nr 1260/1999,
— 30 % i andra områden.
Berörda medlemsstater skall förbinda sig att bidra med minst
5 % av stödberättigande investeringskostnader enligt artikel 4.
För stöd som föreskrivs för stödberättigande investeringsutgifter
enligt artikel 4 skall stödmottagarna betala minst

4.11.2003
Artikel 11

Särskilda bestämmelser för Portugal
Om de portugisiska myndigheterna för ett visst år påvisar att
det stöd som skall utbetalas till en producentgrupp i Portugal
enligt denna förordning är lägre än det som föreskrivs i artikel
14.7 i förordning (EG) nr 2200/96, skall det stöd som föreskrivs i artikel 3.2 ökas så att det överensstämmer med
bestämmelserna i nämnda artikel 14.
Vid en eventuell naturkatastrof som erkänts av de portugisiska
myndigheterna, skall artikel 2.3 i den här förordningen gälla
för beräkningen av det värde av den saluförda produktionen
som skall användas för tillämpningen av artikel 14.7 i förordning (EG) nr 2200/96.

— 25 % i mål 1- och 2-områden enligt artikel 1 i förordning
(EG) nr 1260/1999,
Artikel 12

— 45 % i andra områden.

Kontroller
Artikel 9
Samgående
1.
Det stöd som föreskrivs i artiklarna 3 och 4 i denna
förordning får beviljas eller fortsätta att beviljas till producentgrupper som beviljats förhandserkännande enligt förordning
(EG) nr 1432/2003 och som bildats genom samgående mellan
en producentgrupp som beviljats förhandserkännande enligt
den förordningen och en eller flera av följande:
a) En eller flera producentgrupper som beviljats förhandserkännande enligt förordning (EG) nr 1432/2003.
b) En eller flera producentorganisationer som beviljats erkännande enligt förordning (EG) nr 2200/96.
2.
Vid beräkning av det stödbelopp som anges i punkt 1
skall den producentgrupp som uppstått genom samgåendet
ersätta de sammangående grupperna eller organisationerna.

Artikel 10
Konsekvenser av erkännande
1.
Ett beviljande av erkännande medför att beviljandet av
sådant stöd som avses i artiklarna 3 och 4 upphör.
2.
Vid framläggande av ett verksamhetsprogram enligt
kommissionens förordning (EG) nr 1433/2003, skall medlemsstaten försäkra sig om att det inte föreligger någon dubbel
finansiering av de åtgärder som finansieras genom erkännandeplanen.
3.
De investeringar som omfattas av det stöd som beviljas
för de investeringskostnader som avses i artikel 4 får upptas i
verksamhetsprogrammen om de uppfyller villkoren i förordning (EG) nr 1433/2003.

Utan att det påverkar sådana kontroller som utförs i enlighet
med avdelning VI i förordning (EG) nr 2200/96, skall medlemsstaterna utföra kontroller av producentgrupper för att fastställa
om de iakttar stödvillkoren enligt artiklarna 3 och 4.

Artikel 13
Stödåtervinning och påföljder
Bestämmelserna i artikel 24 i förordning (EG) nr 1433/2003
om stödåtervinning och påföljder skall tillämpas när en kontroll
enligt artikel 12 i denna förordning visar
a) att värdet av den saluförda produktionen är lägre än det
belopp som använts vid beräkningen av stöd enligt artikel 3,
eller
b) att det stöd som avses i denna förordning har utnyttjats på
ett sätt som inte är förenligt med tillämplig lagstiftning eller
den godkända erkännandeplanen.

Artikel 14
Upphävande
Förordning (EG) nr 20/98 skall upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen skall betraktas
som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 15
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

4.11.2003

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 3 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1944/2003
av den 31 oktober 2003
om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under fransk flagg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den
12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den
gemensamma fiskeripolitiken (1), senast ändrad genom förordning (EG) 806/2003 (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

(2)

(3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

eller som är registrerade i Portugal uppnått den tilldelade
kvoten för år 2003. Frankrike har förbjudit fiske av detta
bestånd från och med den 17 augusti 2003. Det är
därför lämpligt att utgå från detta datum.

I rådets förordning (EG) nr 2341/2002 av den 20
december 2002 om fastställande för år 2003 av
fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa
fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens
vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där
fångstbegränsningar krävs (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1754/2003 (4), föreskrivs kvoter för
torsk för år 2003.
För att säkerställa att bestämmelserna följs när det gäller
de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd
som omfattas av kvoter, bör kommissionen fastställa
datum för när fartyg under en viss medlemsstats flagg
skall anses ha uttömt den tilldelade kvoten.
Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
de fångster av torsk i farvattnen i ICES-område I, II
(norska vatten) som gjorts av fartyg under fransk flagg

Fångster av torsk i farvattnen i ICES-område I, II (norska vatten)
som gjorts av fartyg under fransk flagg eller som är registrerade
i Frankrike skall anses ha uttömt den kvot som tilldelats Frankrike för år 2003.
Fiske efter torsk i farvattnen i ICES-område I, II (norska vatten)
som görs av fartyg under fransk flagg eller som är registrerade i
Frankrike skall vara förbjudet, liksom behållande ombord,
omlastning och landning av sådant bestånd som fångats av
dessa fartyg efter denna förordnings tillämpningsdatum.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 17 augusti 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 31 oktober 2003.
På kommissionens vägnar
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske

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

EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.
EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
EGT L 356, 31.12.2002, s. 12.
EUT L 252, 4.10.2003, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1945/2003
av den 3 november 2003
om ändring av importtullar inom spannmålssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 1110/2003 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96
av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom
spannmålssektorn (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1110/2003 (4), särskilt artikel 2.1 i denna, och

(2)

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att
om genomsnittet av de beräknade importtullarna under
den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton
från den fastställda tullen skall en justering som
motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det
är därför nödvändigt att justera de importtullar som
fastställts i förordning (EG) nr 1936/2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och II till den ändrade förordningen (EG) nr 1936/
2003 skall ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

av följande skäl:
(1)

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i
kommissionens förordning (EG) nr 1936/2003 (5).

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 4 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 3 november 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158, 27.6.2003, s. 1.
EGT L 161, 29.6.1996, s. 125.
EUT L 158, 27.6.2003, s. 12.
EUT L 285, 1.11.2003, s. 22.
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BILAGA I
Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92

KN-nummer

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Produkt

Tull på import (1)
(EUR/t)

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

Vanligt vete, för utsäde

0,00

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

17,22

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

32,48

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

32,48

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

17,22

( ) För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av
tullarna med
— 3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,
— 2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Sverige, Finland eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.
(2) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/ton.
1
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BILAGA II
Faktorer för beräkning av tullar
(datumet 31.10.2003)
1. Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

medelhög
kvalitet (*)

låg kvalitet (**)

USbarley 2

Notering (EUR/t)

129,90 (****)

83,75

166,92 (***)

156,92 (***)

136,92 (***)

112,39 (***)

—

17,28

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tillägg för golfen (EUR/t)
Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)
(*)
(**)
(***)
(****)

17,19

Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).
Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).
Fob Duluth.
Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

2. Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 24,95 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 28,87 EUR/t.
3. Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/101/EG
av den 3 november 2003
om ändring av rådets direktiv 92/109/EEG om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa
ämnen som används vid illegal tillverkning av narkotiska preparat och psykotropa ämnen
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 92/109/EEG av den 14
december 1992 om tillverkning och utsläppande på marknaden
av vissa ämnen som används vid illegal tillverkning av narkotiska preparat och psykotropa ämnen (1), senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2001/8/EG (2), särskilt artikel 10.3 i
detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Mot bakgrund av gemenskapens skyldigheter som följer
av rådets beslut 90/611/EEG om anslutning på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar till Förenta
nationernas konvention mot illegal handel med narkotiska preparat och psykotropa ämnen (3), är det
nödvändigt att verkställa det beslut som antogs av
Förenta nationernas (FN) narkotikakommission i mars
2001 om att införa ättiksyreanhydrid och kaliumpermanganat i tabell 1 i bilagan till FN-konventionen från
1988.
Det är också lämpligt att samordna direktiv 92/109/EEG
med rådets förordning (EEG) nr 3677/90 av den 13
december 1990 om fastställande av åtgärder som skall
vidtas för att undvika att vissa ämnen sprids till den illegala tillverkningen av narkotiska preparat och psykotropa ämnen (4), senast ändrat genom kommissionens
förordning (EG) nr 1232/2002 (5).

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från den kommitté som inrättats genom
artikel 10 i rådets förordning (EEG) nr 3677/90.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och II till direktiv 92/109/EEG skall ersättas med
texten i bilagan till detta direktiv.
Artikel 2
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den
1 januari 2004. De skall genast underrätta kommissionen om
detta.
När medlemsstaterna 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 den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

(3)

Kaliumpermanganat skall införas bland de ämnen som
förtecknas i kategori 2 i bilaga I till direktiv 92/109/EEG
och strykas från kategori 3 i denna bilaga.

(4)

För att garantera att gemenskapens handel inte påverkas
negativt, skall tröskelvärden fastställas för såväl kaliumpermanganat som ättiksyreanhydrid.

På kommissionens vägnar

Direktiv 92/109/EEG bör ändras i enlighet härmed.

Ledamot av kommissionen

(5)

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

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

370, 19.12.1992, s. 76.
39, 9.2.2001, s. 31.
326, 24.11.1990, s. 56.
357, 20.12.1990, s. 1.
180, 10.7.2002, s. 5.

Utfärdat i Bryssel den 3 november 2003.

Erkki LIIKANEN
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BILAGA
”BILAGA I
Förtecknade ämnen i den mening som avses i artikel 1.2 a
KATEGORI 1
KN-benämning
(om annan)

Ämne

1-fenyl-2-propanon

Fenylaceton

N-acetylantranilsyra

2-Acetamidobensoesyra

KN-nummer (1)

2914 31 00

CAS-nr (2)

103-79-7

2924 23 00

89-52-1

2932 91 00

120-58-1

2932 92 00

4676-39-5

Piperonal

2932 93 00

120-57-0

Safrol

2932 94 00

94-59-7

Efedrin

2939 41 00

299-42-3

Isosafrol (cis + trans)
3,4-metylendioxifenylpropan-2-on

1-(1,3-Bensoedioxol-5-yl)propan-2-on

Pseudoefedrin

2939 42 00

90-82-4

Norefedrin

ex 2939 49 00

14838-15-4

Ergometrin

2939 61 00

60-79-7

Ergotamin

2939 62 00

113-15-5

Lysergsyra

2939 63 00

82-58-6

De stereoisomeriska formerna av de ämnen som förtecknas i denna kategori, under förutsättning att de inte är katin (3),
om förekomst av sådana former är möjlig.
Salterna av de ämnen som förtecknas i denna kategori, om förekomst av sådana salter är möjlig och under förutsättning
att de inte är katinsalter.
KATEGORI 2
KN-benämning
(om annan)

Ämne

KN-nummer (1)

CAS-nr (2)

Ättiksyraanhydrid

2915 24 00

108-24-7

Fenylättiksyra

2916 34 00

103-82-2

Antranilsyra

2922 43 00

118-92-3

Piperidin

2933 32 00

110-89-4

Kaliumpermanganat

2841 61 00

7722-64-7

Salterna av de ämnen som förtecknas i denna kategori, om förekomst av sådana salter är möjlig.
KATEGORI 3
KN-benämning
(om annan)

Ämne

Klorvätesyra, saltsyra

Väteklorid

Svavelsyra
Toluen
Etyleter

Dietyleter

Aceton
Metyletylketon

Butanon

KN-nummer (1)

CAS-nr (2)

2806 10 00

7647-01-0

2807 00 10

7664-93-9

2902 30 00

108-88-3

2909 11 00

60-29-7

2914 11 00

67-64-1

2914 12 00

78-93-3

Salterna av de ämnen som förtecknas i denna kategori, om förekomst av sådana salter är möjlig och under förutsättning
att de inte är salter av saltsyra och svavelsyra.
(1) EGT L 290, 28.10.2002, s. 1.
(2) CAS-numret är ’the Cemical Abstract Service Registry Number’, vilket är en unik numerisk identifierare, som är specifik för varje
ämne och dess struktur. CAS-numret är specifikt för varje isomer och för varje salt av varje isomer. Det är underförstått att CASnumren för salterna av de ämnen som företecknas ovan kommer att skilja sig från de angivna.
(3) Även benämnt (+)-norpseudoefedrin, KN-nummer 2939 43 00, CAS-nummer 492-39-7.
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BILAGA II
Ämne

Ättiksyraanhydrid
Kaliumpermanganat

Gränsvärde

100 l
100 kg

Antranilsyra och salter av antranilsyra

1 kg

Fenylättiksyra och salter av fenylättiksyra

1 kg

Piperidin och salter av piperidin

0,5 kg”
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 27 oktober 2003
om utnämning av en ordinarie ledamot i Regionkommittén
(2003/782/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

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

Rådet fattade den 22 januari 2002 beslut 200/60/EG (1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén.

(2)

En plats som ordinarie ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att Alberto RUIZGALLARDON JIMÉNEZ avgått, vilket meddelats rådet den 6 oktober 2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
Carlos MAYOR OREJA, Vicepresidente – Communidad de Madrid, utnämns till ordinarie ledamot i Regionkommittén som ersättare för Alberto RUIZ-GALLARDON JIMÉNEZ under återstoden av dennes mandatperiod,
dvs. till och med den 25 januari 2006.

Utfärdat i Luxemburg den 27 oktober 2003.
På rådets vägnar
A. MATTEOLI

Ordförande

(1) EGT L 24, 26.1.2002, s. 38.
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RÅDETS BESLUT
av den 27 oktober 2003
om utnämning av en suppleant i Regionkommittén
(2003/783/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

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

Rådet fattade den 22 januari 2002 beslut 2002/60/EG (1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén.

(2)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att Manuel COBO VEGAS
mandat löpt ut, vilket meddelades rådet den 6 oktober 2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
Juan GONZÁLEZ BLASCO, Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Comunidad de Madrid,
utnämns till suppleant i Regionkommittén som ersättare för Manuel COBO VEGA under återstoden av
dennes mandatperiod, dvs. till och med den 25 januari 2006.

Utfärdat i Luxemburg den 27 oktober 2003.
På rådets vägnar
A. MATTEOLI

Ordförande

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

