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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2004/2003
av den 4 november 2003
om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(6)

En regelbunden kontroll av de villkor som krävs för
fastställande av ett politiskt parti på europeisk nivå bör
också föreskrivas.

(7)

De politiska partier på europeisk nivå som har fått finansiellt stöd i enlighet med denna förordning bör underkasta sig de skyldigheter som avser att säkerställa en
öppen redovisning av finansieringskällorna.

(8)

Enligt förklaring 11 om artikel 191 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen, fogad till
slutakten till Nicefördraget, bör finansiering i enlighet
med denna förordning inte kunna utnyttjas för att direkt
eller indirekt finansiera politiska partier på nationell
nivå. Enligt samma förklaring bör bestämmelserna om
finansiering av politiska partier på europeisk nivå gälla
på samma grundval för alla politiska krafter som är
företrädda i Europaparlamentet.

(9)

Det bör anges närmare vilken typ av utgifter som kan
finansieras med stöd av denna förordning.

(10)

Anslagen för finansiering enligt denna förordning bör
bestämmas inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

(11)

Det är nödvändigt att säkerställa maximal insyn i och
finansiell kontroll av de politiska partier på europeisk
nivå som erhåller finansiering ur Europeiska unionens
allmänna budget.

(12)

En fördelningsnyckel för de anslag som är disponibla
varje år bör föreskrivas, med beaktande av dels antalet
mottagare, dels antalet valda ledamöter i Europaparlamentet.

(13)

För det tekniska stöd som ges av Europaparlamentet till
de politiska partierna på europeisk nivå bör hänsyn tas
till principen om lika behandling.

(14)

Tillämpningen av denna förordning och den finansierade
verksamheten bör granskas i en rapport från Europaparlamentet, vilken bör offentliggöras.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 191 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och
av följande skäl:
(1)

I artikel 191 i fördraget anges det att politiska partier på
europeisk nivå är viktiga som en integrationsfaktor inom
unionen och att de bidrar till att skapa ett europeiskt
medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas
politiska vilja.

(2)

Vissa grundläggande bestämmelser, i form av regler, bör
fastställas för de politiska partierna på europeisk nivå,
särskilt avseende deras finansiering. Erfarenheten från
tillämpningen av denna förordning bör visa om huruvida
dessa regler bör kompletteras med andra bestämmelser
eller inte.

(3)

(4)

(5)

Verkligheten visar att ett politiskt parti på europeisk nivå
som medlemmar kommer att ha antingen medborgare
samlade i ett politiskt parti eller politiska partier som
sinsemellan bildar en sammanslutning. Därför bör
begreppen politiskt parti och sammanslutning av politiska
partier som kommer att användas inom ramen för denna
förordning preciseras.
För att kunna fastställa vad som är ett politiskt parti på
europeisk nivå är det viktigt att föreskriva vissa villkor.
Det är särskilt nödvändigt att de politiska partierna på
europeisk nivå respekterar de principer som Europeiska
unionen är grundad på och som återfinns i fördragen
och har erkänts i Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna.
Det förfarande som de politiska partierna på europeisk
nivå skall följa för att erhålla finansiering i enlighet med
denna förordning bör föreskrivas.

( ) Europaparlamentets yttrande av den 19 juni 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 29 september 2003.
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(15)

Den rättsliga kontroll som tillkommer domstolen bidrar
till den korrekta tillämpningen av denna förordning.

(16)

För att underlätta övergången till de nya bestämmelserna
bör tillämpningen av vissa bestämmelser i denna förordning skjutas upp tills Europaparlamentet konstituerat sig
efter valen i juni 2004.

15.11.2003

d) Ha deltagit i eller uttryckt sin avsikt att delta i valen till
Europaparlamentet.

Artikel 4
Ansökan om finansiering

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte och räckvidd
I denna förordning fastställs bestämmelser om regler för och
finansiering av politiska partier på europeisk nivå.

Artikel 2
Definitioner

1. För att komma i fråga för finansiering ur Europeiska
unionens allmänna budget skall ett politiskt parti på europeisk
nivå varje år lämna in en ansökan härom till Europaparlamentet.
Europaparlamentet skall fatta beslut inom tre månader samt
bevilja och förvalta motsvarande anslag.
2.

Till den första ansökan skall fogas följande handlingar:

a) Handlingar som bestyrker att sökanden uppfyller villkoren i
artikel 3.
b) Ett politiskt program som beskriver målen för det politiska
partiet på europeisk nivå.

I denna förordning avses med
1. politiskt parti: en sammanslutning av medborgare,
— vilken eftersträvar politiska mål och
— vilken antingen erkänts av eller etablerats i enlighet med
rättsordningen i åtminstone en medlemsstat,
2. sammanslutning av politiska partier: ett strukturerat samarbete
mellan åtminstone två politiska partier,
3. politiskt parti på europeisk nivå: ett politiskt parti eller en
sammanslutning av politiska partier som uppfyller villkoren
i artikel 3.

c) Stadgar som i synnerhet anger de organ som ansvarar för
politisk ledning och ekonomisk förvaltning samt de organ
eller fysiska personer som i var och en av de berörda
medlemsstaterna har befogenhet att rättsligt företräda
partiet, särskilt när det gäller att förvärva eller avyttra fast
och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra
myndigheter.
3. Alla ändringar avseende de handlingar som avses i punkt
2, särskilt av politiskt program och stadgar, vilka redan har
lagts fram, skall anmälas till Europaparlamentet inom två
månader. Vid utebliven anmälan skall finansieringen dras in.

Artikel 3
Villkor

Artikel 5

Ett politiskt parti på europeisk nivå skall uppfylla följande
villkor:

Kontroll

a) Vara en juridisk person i den medlemsstat där den har sitt
säte.

1. Europaparlamentet skall regelbundet kontrollera om politiska partier på europeisk nivå alltjämt uppfyller villkoren i
artikel 3 a och b.

b) Företrädas av ledamöter i Europaparlamentet eller de nationella eller regionala parlamenten eller regionala församlingarna, i åtminstone en fjärdedel av medlemsstaterna, eller
ha erhållit i åtminstone en fjärdedel av medlemsstaterna,
minst tre procent av rösterna i var och en av dessa
medlemsstater i de senaste valen till Europaparlamentet.

2. När det gäller villkoret i artikel 3 c skall Europaparlamentet, på begäran av en fjärdedel av ledamöterna, vilken skall
företräda minst tre politiska grupper i Europaparlamentet, med
en majoritet av sina ledamöter kontrollera att nämnda villkor
alltjämt uppfylls av ett politiskt parti på europeisk nivå.

c) Respektera, i synnerhet i sitt program och i sin verksamhet,
de principer på vilka Europeiska unionen grundar sig,
nämligen principerna om frihet, demokrati och respekt för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
samt rättsstatsprincipen.

Europaparlamentet skall före en sådan kontroll höra företrädarna för det berörda politiska partiet på europeisk nivå och
begära att en kommitté bestående av oavhängiga personer
yttrar sig i frågan inom rimlig tid.
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Denna kommitté skall bestå av tre medlemmar. Europaparlamentet, rådet och kommission skall utse en medlem vardera.
Kommitténs sekretariat och finansiering skall tillhandahållas av
Europaparlamentet.
3.
Om Europaparlamentet konstaterar att något av villkoren
i artikel 3 a, b eller c inte längre är uppfyllt, skall det berörda
politiska partiet på europeisk nivå, som på grund av detta inte
längre kan betraktas som ett sådant, uteslutas från finansiering i
enlighet med denna förordning.

Artikel 6
Skyldigheter i samband med finansieringen
Ett politiskt parti på europeisk nivå
a) skall årligen offentliggöra sina inkomster och utgifter samt
en redovisning av sina tillgångar och skulder,
b) skall redovisa sina finansieringskällor genom att tillhandahålla en förteckning över donatorer och donationerna från
varje donator, med undantag av donationer som inte
överstiger 500 euro,

L 297/3
Artikel 8
Utgifternas art

Anslag som tilldelats från Europeiska unionens allmänna
budget i enlighet med denna förordning får användas endast
för att täcka utgifter som direkt avser de mål som uppställs i
det politiska program som avses i artikel 4.2 b.
Till dessa utgifter skall höra administrativa utgifter och utgifter
för tekniskt stöd, möten, forskning, gränsöverskridande arrangemang, undersökningar, information och publikationer.

Artikel 9
Genomförande och kontroll
1. Anslagen för finansiering av politiska partier på europeisk
nivå skall fastställas i enlighet med budgetförfarandena och
skall genomföras i enlighet med budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1).
2. Värderingen av fast och lös egendom och avskrivningen
av dessa skall ske i enlighet med kommissionens förordning
(EG) nr 2909/2000 av den 29 december 2000 om bokföring
och redovisning av Europeiska gemenskapernas icke-finansiella
anläggningstillgångar (2).
3. Kontrollen av finansiering som beviljas enligt denna
förordning skall ske i enlighet med budgetförordningen och
genomförandebestämmelserna för denna.

c) får inte ta emot
— anonyma donationer,
— donationer som härrör från budgetarna för de politiska
grupperna i Europaparlamentet,
— donationer från företag över vilka de offentliga myndigheterna kan utöva ett direkt eller indirekt bestämmande
inflytande på grund av ägarförhållanden, finansiellt deltagande eller regler som styr företaget,
— donationer som överstiger 12 000 euro per år och
donator, från andra fysiska eller juridiska personer än de
företag som avses i tredje strecksatsen och utan att det
påverkar tillämpningen av andra stycket.
Bidrag från politiska partier som är medlemmar i ett politiskt parti på europeisk nivå är tillåtna. De får inte överstiga
40 % av partiets årliga budget.

Artikel 7
Finansieringsförbud
Finansiering av politiska partier på europeisk nivå ur Europeiska unionens allmänna budget eller från någon annan källa får
inte utnyttjas för att direkt eller indirekt finansiera andra politiska partier, i synnerhet inte nationella politiska partier; dessa
fortsätter att omfattas av sina nationella bestämmelser.

Kontrollen skall även genomföras på grundval av ett årligt
godkännande av en extern och oberoende revision. Detta
godkännande skall överlämnas till Europaparlamentet inom sex
månader efter det aktuella budgetårets slut.
4. Efter det att denna förordning har börjat tillämpas, skall
medel som politiska partier på europeisk nivå felaktigt har
erhållit från Europeiska unionens allmänna budget betalas tillbaka till denna.
5. De politiska partier på europeisk nivå som erhåller finansiering i enlighet med denna förordning skall på begäran av
revisionsrätten till denna överlämna alla de handlingar och all
den information som revisionsrätten behöver för att utföra sin
uppgift.
Om politiska partier på europeisk nivå delar utgifter med nationella politiska partier och andra organisationer skall verifikationer för de utgifter som de politiska partierna på europeisk
nivå har haft göras tillgängliga för revisionsrätten.
6. Den finansiering av de politiska partierna på europeisk
nivå, i deras egenskap av organ som verkar i ett allmänt europeiskt intresse, skall inte omfattas av bestämmelserna i artikel
113 i budgetförordningen om successiv nedtrappning av finansieringen.
(1) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni
2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1).
2
( ) EGT L 336, 30.12.2000, s. 75.
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än villkoren för andra externa organisationer och sammanslutningar som kan beviljas liknande resurser och skall tillhandahållas mot faktura och betalning.

Artikel 10
Fördelning
1.
Tillgängliga anslag skall fördelas årligen på följande sätt
mellan de politiska partier på europeisk nivå som erhållit ett
positivt besked på den ansökan om finansiering som avses i
artikel 4:

Europaparlamentet skall i en årsrapport offentliggöra alla
uppgifter om tekniskt stöd som ges till varje politiskt parti på
europeisk nivå.

a) 15 % skall fördelas i lika delar.

Artikel 12

b) 85 % skall fördelas mellan dem som har valda ledamöter i
Europaparlamentet, i proportion till antalet valda ledamöter.

Rapport

Vid tillämpningen av dessa bestämmelser får en ledamot av
Europaparlamentet vara medlem av endast ett politiskt parti på
europeisk nivå.
2.
Finansieringen ur Europeiska unionens allmänna budget
får inte överstiga 75 % av budgeten för ett politiskt parti på
europeisk nivå. Bevisbördan skall ligga hos det berörda politiska partiet på europeisk nivå.

Europaparlamentet skall senast den 15 februari 2006 offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning och
om de finansierade verksamheterna. Rapporten skall, i
förekommande fall, ange eventuella ändringar av finansieringssystemet.
Artikel 13
Ikraftträdande och tillämpning

Artikel 11
Tekniskt stöd

Denna förordning träder i kraft tre månader efter det att den
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Allt tekniskt stöd från Europaparlamentet till politiska partier
på europeisk nivå skall grundas på principen om lika behandling. Det skall beviljas på villkor som inte är mindre förmånliga

Artiklarna 4–10 skall tillämpas från och med den dag då Europaparlamentets första session öppnas efter valen till Europaparlamentet i juni 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 4 november 2003.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

G. TREMONTI

Ordförande

Ordförande

15.11.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2005/2003
av den 14 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 15 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 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 14 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
096
204
999

85,6
49,6
52,5
62,6

0707 00 05

052
999

147,8
147,8

0709 90 70

052
204
999

120,2
77,9
99,1

0805 20 10

204
999

55,0
55,0

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

052
388
464
528
999

75,9
66,8
146,8
66,8
89,1

0805 50 10

052
524
528
600
999

86,0
60,1
81,9
87,7
78,9

0806 10 10

052
400
508
999

119,4
231,0
326,8
225,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
064
096
388
400
404
720
800
999

60,5
36,6
48,5
84,1
117,0
94,8
94,6
51,5
162,7
83,4

0808 20 50

052
060
064
720
999

95,9
52,6
60,3
42,9
62,9

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”.

15.11.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2006/2003
av den 14 november 2003
om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 130:e särskilda anbudsinfordran som
utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat
smör som kan varieras enligt det avsedda användningsområdet, fetthalten i smöret och iblandningsförfarandet,
eller också skall det fattas beslut om att inget kontrakt
skall tilldelas med avseende på en anbudsinfordran.
Förädlingssäkerhetens eller -säkerheternas belopp bör
bestämmas i enlighet med detta.

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
förordning (EG) nr 1787/2003 (2), särskilt artikel 10 i denna,
och

(2)

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

av följande skäl:
(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2571/
97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör
till sänkta priser och beviljandet av stöd för grädde,
smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (3) senast ändrad genom förordning (EG) nr 635/
2000 (4), använder interventionsorganen sig av anbudsfordran för försäljning av vissa kvantiteter interventionssmör som de innehar och beviljande av stöd för
grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 18 i den
förordningen fastställs att det med hänsyn till de anbud
som inlämnas för varje enskild anbudsinfordran skall
bestämmas ett lägsta försäljningspris för smör och ett

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För den 130:e särskilda anbudsinfordran inom ramen för den
stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/
97, skall det lägsta försäljningspriset för interventionssmör och
beloppen på säkerheterna för förädling fastställas enligt tabellen
i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.
EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.
EGT L 350, 20.12.1997, s. 3.
EGT L 76, 25.3.2000, s. 9.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 14 november 2003 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör
för den 130:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i
förordning (EG) nr 2571/97
(EUR/100 kg)
Formel

A

Iblandningsförfarande

Lägsta
försäljningspris

Smör ≥ 82 %

Oförändrat
Koncentrerat
Oförändrat

B

Med
spårämnen

Utan
spårämnen

Med
spårämnen

Utan
spårämnen

—

217,5

—

—

214

—

—

—

126

—

—

—

—

—

—

Förädlingssäkerhet
Koncentrerat

126
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L 297/9

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2007/2003
av den 14 november 2003
om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 130:e
särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i
förordning (EG) nr 2571/97
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat
smör som kan varieras enligt det avsedda användningsområdet, fetthalten i smöret och iblandningsförfarandet,
eller också skall det fattas beslut om att inget kontrakt
skall tilldelas med avseende på en anbudsinfordran.
Förädlingssäkerhetens eller -säkerheternas belopp bör
bestämmas i enlighet med detta.

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
förordning (EG) nr 1787/2003 (2), särskilt artikel 10 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2571/
97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör
till sänkta priser och beviljandet av stöd för grädde,
smör och koncentrerat smör avsett att användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (3) senast ändrad genom förordning (EG) nr 635/
2000 (4), använder interventionsorganen sig av anbudsfordran för försäljning av vissa kvantiteter interventionssmör som de innehar och beviljande av stöd för
grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 18 i den
förordningen fastställs att det med hänsyn till de anbud
som inlämnas för varje enskild anbudsinfordran skall
bestämmas ett lägsta försäljningspris för smör och ett

(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För den 130:e särskilda anbudsinfordran inom ramen för den
stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/
97, skall det högsta stödbeloppet och beloppen på säkerheterna
för förädling fastställas enligt tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.
EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.
EGT L 350, 20.12.1997, s. 3.
EGT L 76, 25.3.2000, s. 9.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 14 november 2003 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde,
smör och koncentrerat smör för den 130:e enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående
anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97
(EUR/100 kg)
Formel
Iblandninsförfarande

Högsta
stödbelopp

Förädlingssäkerhet

A
Med spårämnen

B
Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Smör ≥ 82 %

79

75

—

71

Smör < 82 %

77

72

—

72

Koncentrerat smör

98

91

97

89

Grädde

—

—

34

31

Smör

87

—

—

—

108

—

107

—

—

—

37

—

Koncentrerat smör
Grädde

15.11.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2008/2003
av den 14 november 2003
om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 49:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr
2799/1999
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Med beaktande av de anbud som mottagits bör det lägsta
försäljningspriset fastställas till den nivå, som anges
nedan, och säkerheten för förädling bestämmas enligt
detta.

(4)

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

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
förordning (EG) nr 1787/2003 (2), särskilt artikel 10 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning
(EG) nr 2799/1999 av den 17 december 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/
1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och
skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt
försäljning av sådant skummjölkspulver (3), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2238/2002 (4), har interventionsorganen öppnat en stående anbudsinfordran för
vissa kvantiteter skummjölkspulver som de innehar.
I enlighet med artikel 30 i denna förordning bör ett
lägsta försäljningspris fastställas med beaktande av de
anbud som mottagits under varje enskild anbudsinfordran, eller också bör beslut fattas om att inte anta
något anbud; beloppet på säkerheten för förädling bör
bestämmas med beaktande av skillnaden mellan marknadspriset för skummjölkspulvret och det lägsta
försäljningspriset.

Artikel 1
För den 49:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen
för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG)
nr 2799/1999 och för vilken den sista dag för vilken
inlämningstiden för anbuden utgick den 11 november 2003,
fastställs det lägsta försäljningspriset och säkerheten för
förädling på följande sätt:
— Lägsta försäljningspris:

198,05 EUR/100 kg,

— Säkerheten för förädling:
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.
EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
EGT L 340, 31.12.1999, s. 3.
EGT L 341, 17.12.2002, s. 11.

52,00 EUR/100 kg.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2009/2003
av den 14 november 2003
om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den 302:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG)
nr 429/90
(2)

Med beaktande av de anbud som mottagits bör det
högsta stödbeloppet fastställas till den nivå, som anges
nedan, och säkerheten för slutanvändningen bestämmas
enligt detta.

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
förordning (EG) nr 1787/2003 (2), särskilt artikel 10 i denna,
och

(3)

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

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 429/
90 av den 20 februari 1990 om beviljande genom
anbudsinfordran av stöd för koncentrerat smör avsett för
direkt förbrukning inom gemenskapen (3), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 124/1999 (4) använder interventionsorganen stående anbudsinfordran för beviljande
av stöd för koncentrerat smör. Artikel 6 i ovannämnda
förordning fastställer att med beaktande av de anbud
som inkommit i samband med en särskild anbudsinfordran bör det bestämmas ett högsta stödbelopp för
koncentrerat smör med en fetthalt av minst 96 % eller
också bör beslut fattas om att inget kontrakt skall tilldelas. Beloppet på säkerheten för slutanvändningen bör
bestämmas i enlighet med detta.

Artikel 1
För den 302:e särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen
för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG)
nr 429/90 skall det högsta stödbeloppet och beloppet på säkerheten för slutanvändningen fastställas på följande sätt:
— högsta stödbeloppet:

97 EUR/100 kg,

— säkerheten för slutanvändningen:
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.
EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.
EGT L 45, 21.2.1990, s. 8.
EGT L 16, 21.1.1999, s. 19.

107 EUR/100 kg.

15.11.2003
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2010/2003
av den 14 november 2003
om ändring av förordning (EG) nr 800/1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet
med exportbidrag för jordbruksprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

För att kunna förenkla de administrativa rutinerna när
det gäller utbetalning av exportbidrag för små kvantiteter
bör kravet på att ett importbevis skall uppvisas i
samband med en begäran om likvärdiga handlingar
avskaffas i de fall bidraget uppgår till högst 2 400 euro.

(5)

För att kunna förenkla handläggningen av ärenden i
vilka påföljderna endast uppgår till mindre belopp bör
det lägsta belopp för vilket medlemsstaterna får avstå
från återkrav höjas.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (5), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 444/2003, bör därför
ändras.

(7)

Berörda förvaltningskommittéer har inte inkommit med
yttranden inom den tidsfrist som fastställts av deras
ordförande.

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 1104/2003 (2), särskilt artikel 13 i denna, samt motsvarande
bestämmelser i andra förordningar om den gemensamma marknaden för jordbruksprodukter, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

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

I de nuvarande reglerna för förfinansiering av bearbetning ingår ett system för likvärdighet när det gäller
produkter som lagras i bulk och sådana mellanprodukter
som lagras i bulk och som skall exporteras efter bearbetningen. Likvärdigheten får avse produkter som lagras på
olika platser. Den får också avse produkter som lagras
på samma plats. Den är förbjuden i fråga om produkter i
vissa situationer, till exempel interventionsprodukter
som skall exporteras. Generellt är likvärdighet inte
tillåten inom ramen för förfinansiering av lagring, utan
att detta påverkar tillämpningen av särskilda förordningar inom vissa sektorer, enligt vilka vissa produkter
får lagras i bulk i samma silo eller på samma plats som
andra produkter med annan tullstatus. I sin särskilda
rapport nr 1/2003 påpekade revisionsrätten att likvärdighetssystemet är onödigt komplicerat och svårt att
kontrollera. Dessutom kunde revisionsrätten konstatera
att reglerna hade tillämpats mycket olika i olika
medlemsstater, och till och med i olika regioner inom en
och samma medlemsstat. Möjligheten till likvärdighet
bör därför avskaffas i samband med förfinansiering av
bearbetning.
Genom rådets förordning (EEG) nr 565/80 av den 4
mars 1980 om förskottsbetalning av exportbidrag för
jordbruksprodukter (3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 444/2003 (4), infördes användningen av faktiska avkastningar för produkter som bearbetas med förfinansiering. För att kunna ta hänsyn till att
avkastningarna varierar är det lämpligt att införa en viss
flexibilitet i de fall den deklarerade avkastningen visar sig
vara högre än den faktiska.
För att effektivisera handläggningen av ansökningar om
utbetalning av exportbidrag bör medlemsstaterna få fatta
beslut om att ansökningarna måste skickas in i elektronisk form.
EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
EUT L 158, 27.6.2003, s. 1.
EGT L 62, 7.3.1980, s. 5.
EUT L 67, 12.3.2003, s. 3.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 800/1999 ändras enligt följande:
1. Artikel 28 ändras på följande sätt:
a) I punkt 3 skall andra, tredje och fjärde stycket utgå.
b) Punkterna 4 och 5 skall utgå.
2. I artikel 35.1 skall följande stycke läggas till:
”Om skillnaden mellan det belopp som skall betalas ut och
det belopp som betalades ut i förskott beror på skillnaden
mellan den avkastning som deklarerades i betalningsdeklarationen och den avkastning som erhölls efter bearbetning,
skall den höjning på 15 % som avses i andra stycket inte
tillämpas om skillnaden mellan avkastningarna är mindre än
2 %.
Artikel 51 skall inte tillämpas när det finns en skillnad
mellan den deklarerade avkastningen och den avkastning
som erhållits efter bearbetning.”
3. Artikel 49 skall ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 skall följande stycke införas efter det andra
stycket:
”Medlemsstaterna får emellertid fatta beslut om att
ansökningar om bidrag endast får skickas in på ett av de
sätt som anges i andra stycket.”
b) I punkt 3 andra stycket under a) skall ”1 200 euro”
ersättas med ”2 400 euro”.
(5) EGT L 102, 17.4.1999, s. 11.
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4. I artikel 51.9 skall ”60 euro” ersättas med ”100 euro”.
5. I artikel 52.3 skall ”60 euro” ersättas med ”100 euro”.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

15.11.2003

Artikel 1.1 skall tillämpas på produkter för vilka en betalningsdeklaration tas emot från och med den 1 januari 2004.
Artikel 1.2 skall tillämpas på produkter för vilka en betalningsdeklaration tas emot från och med den 1 oktober 2003.
Artikel 1.3, 1.4 och 1.5 skall tillämpas på produkter för vilka
en exportdeklaration tas emot från och med den 1 december
2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

15.11.2003

SV
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2011/2003
av den 14 november 2003
om ändring av bilagorna I och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett
gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(5)

För veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda för
äggläggande fåglar, mjölkdjur eller honungsbin, måste
gränsvärden även fastställas för ägg, mjölk eller honung.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(6)

Alfacypermetrin och Metamizol skall införas i bilaga I till
förordning (EEG) nr 2377/90.

(7)

För att möjliggöra komplettering av vetenskapliga studier
Foxim skall införas i bilaga III till förordning (EEG) nr
2377/90.

(8)

En tillräckligt lång tidsfrist bör fastställas innan denna
förordning träder i kraft så att medlemsstaterna kan göra
de nödvändiga anpassningarna till bestämmelserna i
denna förordning av tillstånden att släppa ut de berörda
veterinärmedicinska läkemedlen på marknaden, vilka
beviljats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/82/EG (3).

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den
26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för
att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av
veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt
ursprung (1), senast ändrad genom kommissionens förordning
(EG) nr 1873/2003 (2), särskilt artiklarna 6, 7 och 8 i denna,
och

av följande skäl:

(1)

(2)

I enlighet med förordning (EEG) nr 2377/90 måste
gränsvärden för högsta tillåtna restmängder successivt
fastställas för samtliga farmakologiskt verksamma
substanser som används inom gemenskapen i veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda att ges till livsmedelsproducerande djur.

Gränsvärden bör fastställas först efter det att Kommittén
för veterinärmedicinska läkemedel har granskat all relevant information beträffande säkerheten
med
restmängder av ämnet i fråga för den som konsumerar
livsmedel med animaliskt ursprung samt restmängdernas
påverkan på den industriella bearbetningen av livsmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(3)

Vid fastställandet av gränsvärden för högsta tillåtna
restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung är det nödvändigt att
ange de djurarter i vilka restmängder kan förekomma,
vilka mängder som kan förekomma i var och en av de
relevanta vävnaderna från det behandlade djuret
(målvävnad) samt vilket slag av restmängd som är relevant vid övervakningen av restmängder (restmarkör).

Bilagorna I och III till förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras
i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
(4)

För kontroll av resthalter bör enligt tillämplig gemenskapslagstiftning gränsvärden vanligtvis fastställas för
målvävnaderna lever eller njure. I den internationella
handeln avlägsnas dock ofta lever och njure från slaktkroppen, och gränsvärden bör därför alltid fastställas
även för muskel- eller fettvävnader.

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 1.
(2) EUT L 275, 25.10.2003, s. 9.

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den sextionde dagen efter att
den har offentliggjorts.
(3) EGT L 311, 28.11.2001, s. 1.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

15.11.2003

Medel mot ektoparasiter

2.2

Cypermetrin (summan av isomerer)

Restmarkör

Nötkreatur, får

Icke-steroida antiinflammatoriska medel

4.1

”Metamizol

Farmakologiskt verksamma substanser

4.1.5 Pyrazolon-derivat

Antiinflammatoriska medel

4.

4-Metylaminoantipyrin

Restmarkör

Hästdjur

Svin

Nötkreatur

Djurarter

Djurarter

Lever
Njure
Mjölk (1)

20 µg/kg
20 µg/kg

Muskel
Skinn + fett
Lever
Njure
Muskel
Fett
Lever
Njure”

100 µg/kg
100 µg/kg
100 µg/kg
100 µg/kg
100 µg/kg
100 µg/kg
100 µg/kg

Njure

100 µg/kg

Mjölk

Lever

100 µg/kg
50 µg/kg

Fett

100 µg/kg

100 µg/kg

Muskel

100 µg/kg

MRL

Fett

20 µg/kg

Muskel

200 µg/kg

20 µg/kg

MRL

Målvävnader

Målvävnader

SV

(1) Ytterligare bestämmelser i kommissionens direktiv 98/82/EG skall beaktas (EGT L 290, 29.10.1998, s. 25).”

”Alfacypermetrin

Farmakologiskt verksamma substanser

2.2.3 Pyretrin och pyretroider

Antiparasitära medel

2.

A. Bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras på följande sätt:

BILAGA

15.11.2003
Europeiska unionens officiella tidning
L 297/17

Medel mot ektoparasiter

2.2

Foxim

(1) Provisoriska MRL upphör att gälla den 1 juli 2005.”

”Foxim (1)

Farmakologiskt verksamma substanser

2.2.4 Organiska fosforföreningar

Antiparasitära medel

2.

Restmarkör

B. Bilaga III till förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras på följande sätt:

Kyckling

Djurarter

Lever
Njure
Ägg

50 µg/kg
60 µg/kg

Skinn + fett

Muskel

25 µg/kg

550 µg/kg

50 µg/kg

MRL

Målvävnader

L 297/18
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2012/2003
av den 14 november 2003
om rättelse 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

förordning (EG) nr 2535/2001, från och med den 1 juli
2003 skall ersättas av en förvaltning baserad på enbart
den importlicens som föreskrivs i kapitel I i nämnda
avsnitt 2.

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
förordning (EG) nr 1787/2003 (2), särskilt artikel 29.1 i denna,
och

(4)

Denna förvaltning kännetecknas av ett godkännandeförfarande som kräver att aktörerna ansöker om godkännande före den 1 april varje år.

(5)

Genom förordning (EG) nr 1157/2003 befriades
aktörerna från godkännandeförfarandet för öppnandet,
den 1 juli 2003, av den första delen av kvoterna för
import från Norge, enligt bilaga I.H till förordning (EG)
nr 2535/2001, eftersom tidsfristen för inlämnande av
ansökningar om godkännande, nämligen den 1 april,
inte kunde iakttas. För öppnandet av den andra delen av
dessa kvoter, vilken är fastställd till januari 2004, bör det
föreskrivas övergångsbestämmelser för godkännandet av
de berörda aktörerna.

(6)

Förordning (EG) nr 2535/2001 bör rättas och undantag
föreskrivas från samma förordning.

(7)

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

av följande skäl:
(1)

I syfte att genomföra de medgivanden som föreskrivs i
rådets beslut 2003/263/EG av den 27 mars 2003 om
undertecknande och ingående av ett protokoll om
anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om
upprättandet av en associering mellan Europeiska
gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan,
och Republiken Polen, å andra sidan, för att beakta resultatet av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden (3), och till följd av en
ökning av de kvotmängder som får importeras till
gemenskapen, fastställdes bestämmelser i kommissionens
förordning (EG) nr 787/2003 (4) om ersättning av bland
annat punkt 1 i del I.B i bilaga I till kommissionens
förordning (EG) nr 2535/2001 (5), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1157/2003 (6), med verkan från och
med den 1 maj 2003. Vid det tillfället infördes en
hänvisning till en fotnot, i vilken det preciseras att
import inom kvoten är förbehållen produkter för vilka
det inte har beviljats någon typ av exportstöd i Polen,
och denna hänvisning kom felaktigt att hänföra sig även
till produkter som inte omfattas av detta villkor. Nämnda
villkor bör alltså upphävas för de berörda produkterna
med verkan från och med den 1 maj 2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(2)

(3)

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

Förordning (EG) nr 2535/2001 innehåller efter den
senaste ändringen de tillämpningsföreskrifter som följer
av rådets beslut 2003/465/EG (7) om ingående av ett
avtal mellan gemenskapen och Norge om vissa jordbruksprodukter.
Nämnda avtal innebär bland annat att den metod som
används för att förvalta kvoterna, och som baseras på
utfärdandet av IMA 1-intyg, enligt avsnitt 2 kapitel III i
EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.
EUT L 270, 21.10.2003, s. 121.
EUT L 97, 15.4.2003, s. 53.
EUT L 115, 9.5.2003, s. 18.
EGT L 341, 22.12.2001, s. 29.
EUT L 162, 1.7.2003, s. 19.
EUT L 156, 25.6.2003, s. 48.

I bilaga I.I.B till förordning (EG) nr 2535/2001 skall punkt 1
ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
1. För de tullkvoter som avses i bilaga I.H till förordning
(EG) nr 2535/2001, och som öppnas den 1 januari 2004, skall,
genom undantag från artikel 8.1 i samma förordning, godkännande beviljas samtliga aktörer som före den 1 december 2003
lämnar in en ansökan om godkännande i enlighet med villkoren i den artikeln.

L 297/20
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2.
Genom undantag från artikel 9 i förordning (EG) nr
2535/2001 skall följande gälla:
a) Den behöriga myndigheten skall före den 15 december
2003 underrätta de aktörer som ansökt om godkännande
för de kvoter som avses i bilaga I.H till den förordningen
om utfallet av godkännandeförfarandet.
b) Godkännandet skall endast vara giltigt i sex månader.
3.
Genom undantag från artikel 10.1 i förordning (EG) nr
2535/2001 skall följande gälla:
a) Medlemsstaterna skall före den 20 december 2003, i
enlighet med punkt 3 i samma artikel, översända en förteckning till kommissionen över de aktörer som godkänts för att
delta i fördelningen av de kvoter som avses i bilaga I.H i
nämnda förordning, och som öppnas den 1 januari 2004.

15.11.2003

b) Endast de aktörer som finns upptagna i förteckningen enligt
a får ansöka om licens under perioden från den 1 januari till
den 30 juni 2004 för de kvoter som avses i bilaga I.H till
nämnda förordning och som öppnas den 1 januari 2004.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet,
med undantag av artikel 1 som skall tillämpas från och med
den 1 maj 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

KN-nummer

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

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

0406

Kvotnummer

09.4813

09.4814

09.4815
11 318

7 545

Tullfritt

Tullfritt

12 575

Årliga kvantiteter
(ton)
1.7.2002–30.6.2003

Tullfritt

Tull
(% av tull för MGN)

5 400

3 600

6 000

Kvantiteter fr.o.m.
1.7.2002 (3)

5 400

3 600

6 000

Kvantiteter fr.o.m.
1.1.2003 (3)

518

345

575

Kvantiteter fr.o.m.
1.5.2003

12 870

8 580

14 300

Årliga kvantiteter
(ton)
1.7.2003–30.6.2004

1 290”

860

1 430

Årlig ökning fr.o.m.
1.7.2004

SV

Ost (2)

Smör och bredbara smörfettsprodukter (2)

Mjölkpulver

Varubeteckning (1)

”1. Produkter med ursprung i Polen

BILAGA

15.11.2003
Europeiska unionens officiella tidning
L 297/21
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2013/2003
av den 14 november 2003
om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner,
citroner, bordsdruvor)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

När det gäller apelsiner och citroner är den maximala
bidragssats som krävs för att utfärda licenser för den
vägledande kvantiteten, inom ramen för de kvantiteter
som anges i anbuden, inte mer en än och en halv gång
större än den vägledande bidragssatsen.

(4)

När det gäller tomater och bordsdruvor är de satser som
begärts betydligt högre än de vägledande bidragssatserna,
och det är därför lämpligt att inte godta något anbud,
samt att fastställa en högsta sats på noll.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
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
35.3 tredje stycket i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/
2003 (3) inleds ett anbudsförfarande som fastställer de
vägledande exportbidragssatserna och kvantiteterna för
de exportlicenser som kan utfärdas om inom ramen för
system A3.
På grundval av de anbud som lämnats in skall de maximala exportbidragssatserna fastställas liksom de procentsatser som skall gälla för de kvantiteter för vilka anbuden
ligger på samma nivå som dessa maximisatser.

Artikel 1
Den maximala exportbidragssatsen och procentsatsen för
utfärdande av licenser som skall gälla för tomater, apelsiner,
citroner och bordsdruvor inom ramen för det anbudsförfarande
som inleds genom förordning (EG) nr 1913/2003 skall vara
den som anges i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 268, 9.10.2001, s. 8.
(2) EGT L 170, 29.6.2002, s. 69.
(3) EUT L 283, 31.10.2003, s. 25.

15.11.2003
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BILAGA
Utfärdande av exportlicencer enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor)

Maximal bidragssats
(euro/ton nettovikt)

Procentsats för utfärdande av licenser för
de kvantiteter som ligger på samma nivå
som den maximala bidragssatsen

Tomater

0

—

Apelsiner

25

16 %

Citroner

27

65 %

Bordsdruvor

0

—

Produkt
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15.11.2003

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2014/2003
av den 14 november 2003
om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (äpplen)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

än den vägledande bidragssatsen. Satsen bör alltså
fastställas i enlighet med artikel 4.4 i kommissionens
förordning (EG) nr 1961/2001 av den 8 oktober 2001
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
2200/96 när det gäller exportbidrag inom sektorn för
frukt och grönsaker (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1176/2002 (5).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
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
35.3 tredje stycket i denna, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/
2003 (3) inleds ett anbudsförfarande med vägledande
exportbidragssatser och kvantiteter för de exportlicenser
som får utfärdas inom ramen för system A3.

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

(2)

På grundval av de anbud som lämnats in är det lämpligt
att fastställa de högsta exportbidragssatser och procentsatser för utfärdande av licenser för de kvantiteter för
vilka anbud lämnats in upp till dessa högsta satser.

De högsta exportbidragssatser och procentsatser för utfärdande
av licenser som skall gälla för äpplen inom ramen för det
anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 1913/
2003 fastställs i bilagan.

(3)

När det gäller äpplen är den högsta bidragssats som
krävs för att utfärda licenser för den vägledande kvantiteten, inom ramen för de kvantiteter som anges i
anbuden,
en
och
en
halv
gång
högre

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.
(2) EGT L 7, 11.1.2002, s. 64.
(3) EUT L 215, 27.8.2003, s. 88.

(4) EUT L 283, 31.10.2003, s. 25.
(5) EGT L 170, 29.6.2002, s. 69.
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BILAGA
Utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (äpplen)

Produkt

Äpplen

Högsta bidragssats (euro/ton
nettovikt)

Procentsats för utfärdande av
licenser för kvantiteter upp till
den högsta bidragssatsen

30

57 %
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2015/2003
av den 14 november 2003
om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

getter, svin och färskt kött eller köttprodukter (3), senast
ändrat genom förordning (EG) 807/2003 (4).

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

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

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

Artikel 1
Följande medlemsstater skall den 21 november 2003 utfärda
importlicenser för nötköttsprodukter, uttryckta i urbenat kött,
med ursprung i vissa AVS-stater, för nedanstående kvantiteter
och ursprungsländer:
Förenade kungariket:
— 730 ton med ursprung i Botswana.
— 378 ton med ursprung i Namibia.
— 25 ton med ursprung i Swaziland.

av följande skäl:
Artikel 2
(1)

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

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

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

10 455,5 ton

Kenya:

142 ton

Madagaskar:

7 579 ton

Swaziland:

2 723 ton

Zimbabwe:

9 100 ton

Namibia:

2 942 ton.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 21 november 2003.
(3) EGT L 302, 31.12.1972, s. 28.
(4) EUT L 122, 16.5.2003, s. 36.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

L 297/27

L 297/28
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2016/2003
av den 14 november 2003
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat (parboiled) långkornigt
B-ris till vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr
1877/2003
(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

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 i denna,
och

(4)

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

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1877/
2003 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.
På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1948/2002 (5), och i enlighet med det förfarande som
föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat ångbehandlat
(parboiled) långkornigt B-ris avsett för vissa tredje länder, skall
på grundval av anbud som lämnats in från och med den 10 till
och med den 13 november 2003 fastställas till 290,00 EUR/t
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning
(EG) nr 1877/2003.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EUT L 275, 25.10.2003, s. 20.
EGT L 61, 7.3.1975, s. 25.
EGT L 299, 1.11.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2017/2003
av den 14 november 2003
om fastställande av en maximisubvention för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt B-ris inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1878/2003
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Vid fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 2692/89 särskilt
beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare
vars anbud är lika med eller lägre än maximisubventionen.

(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 (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 10.1 i denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2692/
89 av den 6 september 1989 om tillämpningsföreskrifter för
export av ris till Réunion (3), ändrad genom förordning (EG) nr
1453/1999 (4), särskilt artikel 9.1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1878/
2003 (5) öppnades en anbudsinfordran för fastställandet
av den subvention som skall utgå för leverans av ris till
Réunion.

(2)

På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2692/89
och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel
22 i förordning (EG) nr 3072/95 besluta om fastställande av en maximisubvention.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
En maximisubvention för leverans av från ytterskalet befriat
långkornigt B-ris under KN-nummer 1006 20 98 till Réunion
skall på grundval av de anbud som lämnats från och med den
10 till och med den 13 november 2003 fastställas till 301,00
euro/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i
förordning (EG) nr 1878/2003.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EGT L 261, 7.9.1989, s. 8.
EGT L 167, 2.7.1999, s. 19.
EUT L 275, 25.10.2003, s. 23.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2018/2003
av den 14 november 2003
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris till vissa tredje länder
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003
(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

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 i denna,
och

(4)

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

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1875/
2003 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.
På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1948/2002 (5), och i enlighet med det förfarande som
föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris avsett
för vissa tredje länder, skall på grundval av anbud som lämnats
in från och med den 10 till och med den 13 november 2003
fastställas till 158,00 EUR/t inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1875/2003.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EUT L 275, 25.10.2003, s. 14.
EGT L 61, 7.3.1975, s. 25.
EGT L 299, 1.11.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2019/2003
av den 14 november 2003
om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i
förordning (EG) nr 1876/2003
(3)

Tillämpningen av de ovannämnda kriterierna på den
nuvarande marknadssituationen för ifrågavarande ris
medför att det högsta exportbidraget fastställs till det
belopp som anges i artikel 1.

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 i denna,
och

(4)

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

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1876/
2003 (3) ges möjlighet för ett anbudsförfarande för
exportbidrag för ris.
På grundval av lämnade anbud kan kommissionen i
enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG)
nr 584/75 (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1948/2002 (5) och i enlighet med det förfarande som
föreskrivs i artikel 22 i förordning (EG) nr 3072/95
besluta om fastställande av ett högsta exportbidrag. Vid
fastställandet bör de kriterier som föreskrivs i artikel 13 i
förordning (EG) nr 3072/95 särskilt beaktas. Anbudsförfarandet beviljas varje anbudsgivare vars anbud är lika
med eller lägre än det högsta exportbidraget.

Artikel 1
Det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och
helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder, skall
på grundval av anbud som lämnats in från och med den 10 till
och med den 13 november 2003, fastställas till 158,00 euro/t
inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning
(EG) nr 1876/2003.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EUT L 275, 25.10.2003, s. 17.
EGT L 61, 7.3.1975, s. 25.
EGT L 299, 1.11.2002, s. 18.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2020/2003
av den 14 november 2003
om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

I förordning (EG) nr 1249/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser
importtullar inom spannmålssektorn.

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande
träder i kraft. De förblir likaså gällande om det inte finns
någon börsnotering för referenssort som avses i bilaga II
i förordning (EG) nr 1249/96 under två veckor före
nästa period för fastställande.

(5)

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

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1249/96 medför
att det skall fastställas importtullar enligt bilagan i denna
förordning.

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 1104/2003 (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
av följande skäl:
(1)

(2)

I artikel 10 i förordning (EEG) nr 1766/92 föreskrivs att
när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i
den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som
avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för
dessa produkter vid importen ökat med 55 %, minskat
med det cif-importpris som gäller för försändelsen i
fråga. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan.
Enligt artikel 10.3 i förordning (EEG) nr 1766/92 skall
cif-importpriserna beräknas på grundval av de representativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Importtullarna inom spannmålssektorn som avses i artikel 10.2
i förordning (EEG) nr 1766/92 skall fastställas i bilaga I i denna
förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 16 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 november 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

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.
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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

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

8,03

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

34,52

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

34,52

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

1001 90 91
ex 1001 90 99

8,03

( ) 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
(perioden 31 oktober–14 november 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)

136,70 (****)

81,00

175,12

165,12 (***)

145,12 (***)

117,69 (***)

—

18,11

—

—

—

—

—

—

—

—

—

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

18,72

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: 24,83 euro/ton, Stora sjöarna–Rotterdam: 32,74 euro/ton.
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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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 7 november 2003
om administrationen av Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning enligt systemet för
medelfristigt ekonomiskt stöd
(ECB/2003/14)
(2003/797/EG)
EUROPEISKA CENTRALBANKENS ALLMÄNNA RÅD HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

stöd till medlemsstaters betalningsbalans (2) fortsatte
EMI:s beslut nr 8/95 av den 2 maj 1995 om administrationen av Europeiska gemenskapens upp- och utlåningstransaktioner enligt systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd att gälla och tillämpas från och med den
tredje etappens första dag.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 119 och artikel 123.2 i detta,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 21.2, artikel 44
och artikel 47.1 första strecksatsen i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den
18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (1),
särskilt artikel 9 i denna, och

(3)

De uppgifter som anges i skäl 2 vidtogs med stöd av
artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 1969/88 av den
24 juni 1988 om upprättandet av ett enda system för
medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (3).

(4)

Genom förordning (EG) nr 332/2002, som trädde i kraft
den 24 februari 2002, upphävdes förordning (EEG) nr
1969/88.

(5)

Enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 332/2002 skall ECB
vidta nödvändiga åtgärder för att administrera de lån
som beviljas enligt det system för medelfristigt ekonomiskt stöd som upprättats genom förordningen.

(6)

Genom det här beslutet om genomförande av artikel 9 i
förordning (EG) nr 332/2002 kommer beslut ECB/1998/
NP15 att upphävas. Eftersom inte heller EMI:s övriga
uppgifter eller beslut, såsom dessa anges i beslut ECB/
1998/NP2, är tillämpliga längre i tredje etappen kan
även beslut ECB/1998/NP2 upphävas för att skapa
klarhet.

av följande skäl:

(1)

(2)

I enlighet med artikel 123.2 i fördraget och artikel 44
första stycket i stadgan, samt i enlighet med artikel 1.1 i
beslut ECB/1998/NP2 av den 23 juni 1998 om Europeiska centralbankens fullgörande av vissa uppgifter som
övertagits från Europeiska monetära institutet, övertog
Europeiska centralbanken (ECB) de uppgifter från Europeiska monetära institutet (EMI) som avses i artikel
117.2 femte strecksatsen i fördraget, artikel 4.1 femte
strecksatsen och artikel 6.1 tredje strecksatsen i EMI:s
stadga, längst till och med den dag som omedelbart
föregår den första dagen i den tredje etappen av den
ekonomiska och monetära unionen (tredje etappen).
I enlighet med beslut ECB/1998/NP15 av den 1
december 1998 om vissa åtgärder som Europeiska centralbanken skall vidta i fråga om medelfristigt ekonomiskt

(1) EGT L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2) Offentliggjord som bilaga V till beslut ECB/2000/12 av den 10
november 2000 om offentliggörande av vissa av Europeiska Centralbankens rättsakter och rättsliga instrument (EGT L 55, 24.2.2001, s.
76).
3
( ) EGT L 178, 8.7.1988, s. 1, ändrad genom 1994 års anslutningsakt.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
ECB skall vidta de åtgärder som avses i artikel 9 i förordning
(EG) nr 332/2002 på det sätt som anges i artiklarna 2–8
nedan.
Artikel 2
Betalningar i samband med Europeiska gemenskapens upplåning och utlåning skall ske via konton som ECB skall öppna i
sitt namn.
Artikel 3
1.
Medel som ECB mottar för Europeiska gemenskapens
räkning enligt avtal om upplåning som Europeiska gemenskapen ingått, skall samma valutadag överföras till det konto
som anges av den nationella centralbanken i den medlemsstat
som fått motsvarande lån beviljat.

15.11.2003
Artikel 6

1. ECB skall bevaka förfallodagarna för betalning av ränta
och återbetalning av kapitalbelopp i upplånings- och utlåningsavtalen.
2. ECB skall senast 15 kalenderdagar före varje förfallodag
underrätta den nationella centralbanken i den medlemsstat som
står i skuld till Europeiska gemenskapen.
Artikel 7
ECB skall omedelbart underrätta Europeiska kommissionen
skriftligen om de transaktioner som utförts för Europeiska
gemenskapens räkning. ECB skall sända dessa underrättelser till
Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och
finans.
Artikel 8

2.
Medel i form av räntebetalningar eller återbetalning av
kapitalbelopp som ECB mottar för Europeiska gemenskapens
räkning från den låntagande medlemsstaten skall samma valutadag överföras till de konton som anges av fordringsägarna i
de låneavtal som Europeiska gemenskapen ingått.

Vid slutet av varje kalenderår skall ECB utarbeta en rapport för
att informera Europeiska kommissionen om de finansiella
transaktioner som ECB genomfört under året i samband med
upplåning och utlåning. Rapporten skall innehålla en redogörelse för Europeiska gemenskapens fordringar och skulder till
följd av upplåningen och utlåningen.

Artikel 4

Artikel 9

ECB skall för varje upplåning och utlåning lägga upp följande
konton i sin bokföring:

Beslut ECB/1998/NP2 och beslut ECB/1998/NP15 skall
upphöra att gälla.

a) Ett nostrokonto, benämnt ”Saldon i euro som innehas
hos…”, som svarar mot de medel som mottas för Europeiska gemenskapens räkning.
b) Ett konto på passivsidan som utgör motpost till kontot
under a.
c) Ett konto inom linjen, benämnt ”Europeiska gemenskapens
skulder avseende Europeiska gemenskapens upplåning”, som
vid behov delas upp i underkonton svarande mot enskilda
fordringsägare i de olika låneavtalen.
d) Ett konto inom linjen benämnt ”Europeiska gemenskapens
fordringar avseende Europeiska gemenskapens utlåning”.
Artikel 5
ECB skall bokföra de finansiella transaktioner som anges i
artikel 3 på valutadagen genom att debitera eller kreditera de
konton som anges i artikel 4.

Artikel 10
ECB:s direktion skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att
genomföra detta beslut.
Artikel 11
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 7 november 2003.
På allmänna rådets vägnar
Jean-Claude TRICHET

