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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 2256/2003/EG
av den 17 november 2003
om antagande av ett flerårigt program (2003–2005) för övervakning av handlingsplanen eEurope
2005, spridning av goda rutiner och förbättrad nät- och informationssäkerhet (Modinis)
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
FATTAT DETTA BESLUT

(4)

Den 22 januari 2001 offentliggjorde komissionen ett
meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln ”Ett säkrare informationssamhälle –
ökad säkerhet i informationsinfrastrukturen och
bekämpning av datorrelaterad brottslighet”.

(5)

Slutsatserna från Europeiska rådet i Stockholm den 23
och 24 mars 2001 innehåller en begäran om att rådet
tillsammans med kommissionen skall utarbeta en
övergripande strategi för säkerheten i elektroniska
nätverk tillsammans med praktiska åtgärder för genomförande. Meddelandet ”Nät och informationssäkerhet:
förslag till en europeisk strategi” av den 6 juni 2001 var
kommissionens första svar på denna uppmaning.

(6)

I rådets resolution ”Handlingsplanen eEurope – informations- och nätverkssäkerhet” av den 30 maj 2001, rådets
resolution av den 28 januari 2002 om en gemensam
strategi och särskilda åtgärder på området för nät- och
informationssäkerhet (5), rådets resolution av den 18
februari 2003 om en europeisk strategi för en nät- och
informationssäkerhetskultur (6) och Europaparlamentets
resolution av den 22 oktober 2002 om nät- och informationssäkerhet: förslag till en europeisk strategi,
uppmanas medlemsstaterna att vidta särskilda åtgärder
för att öka säkerheten i elektroniska kommunikationsnät
och informationssystem. Europaparlamentet och rådet
välkomnade dessutom kommissionens avsikt att bl.a.
utarbeta en strategi för en stabilare och säkrare Internetinfrastruktur och att lägga fram ett förslag om att
inrätta den framtida strukturen på europeisk nivå för
nät- och informationssäkerhetsfrågor.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 157.3 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (4), och
av följande skäl:
(1)

Den 23 och 24 mars 2000 fastställde Europeiska rådet i
Lissabon målet att Europeiska unionen skall bli världens
mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi och konstaterade att en öppen metod
krävs för att samordna mätningen av de framsteg som
görs.

(2)

Den 19 och 20 juni 2000 godkände Europeiska rådet i
Feira handlingsplanen eEurope 2002 och underströk
särskilt behovet av att utarbeta långsiktiga planer för en
kunskapsbaserad ekonomi genom att främja alla
medborgares tillgång till ny teknik, och den 30
november 2000 fastställde rådet (inre marknaden) en
förteckning med 23 indikatorer för att mäta framstegen
med handlingsplanen eEurope 2002.

(3)

Den 28 maj 2002 offentliggjorde kommissionen ett
meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln ”eEurope 2005: Ett informationssamhälle för alla” och Europeiska rådet i Sevilla
godkände de allmänna målen i handlingsplanen den 21
och 22 juni 2002.

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

EGT C 291 E, 26.11.2002, s. 243.
EUT C 61, 14.3.2003, s. 184.
EUT C 128, 29.5.2003, s. 19.
Europaparlamentets yttrande av den 12 februari 2003 (ännu ej
offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 26
maj 2003 (EUT C 159 E, 8.7.2003, s. 11) och Europaparlamentets
ståndpunkt av den 25 september 2003 (ännu ej offentliggjort i
EUT). Rådets beslut av den 27 oktober 2003.

(5) EGT C 43, 16.2.2002, s. 2.
(6) EUT C 48, 28.2.2003, s. 1.
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(7)

I handlingsplanen eEurope 2005, som i detta avseende
bekräftas av rådets resolution av den 18 februari 2003,
föreslås bland annat att den framtida strukturen på europeisk nivå för nät- och informationssäkerhetsfrågor skall
inrättas.

(8)

I och med att nya former för ekonomiska, politiska och
sociala relationer införs kan övergången till informationssamhället göra det lättare för Europeiska unionen
att klara detta sekels utmaningar och bidra till att öka
tillväxten, konkurrenskraften och sysselsättningen.
Genom informationssamhället omorganiseras stegvis
inriktningen på all ekonomisk och social verksamhet,
vilket får viktiga sektorsövergripande effekter inom verksamhetsområden som hittills inte berörts. De åtgärder
som krävs för genomförandet av informationssamhället
bör utformas med beaktande av gemenskapens ekonomiska och sociala sammanhållning, de risker som är
förknippade med att grupper riskerar att ställas vid sidan
om den digitala utvecklingen, samt en väl fungerande
inre marknad. Åtgärder som vidtas av Europeiska
unionen och av dess medlemsstater på informationssamhällets område syftar till att ytterligare främja mindre
gynnade gruppers deltagande i informationssamhället.

(9)

(10)

Det finns ett behov av att skapa mekanismer för
övervakning och utbyte av erfarenheter, vilka kommer
att göra det möjligt för medlemsstaterna att jämföra och
analysera resultat och granska framstegen i förhållande
till handlingsplanen eEurope 2005.
Genom benchmarking kan medlemsstaterna bedöma om
de nationella initiativ som vidtagits inom ramen för
handlingsplanen eEurope 2005 ger resultat som kan
jämföras med resultaten i andra medlemsstater och på
internationell nivå och om de till fullo utnyttjar teknikens potential.
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olika politiska, ekonomiska, organisatoriska och tekniska
aspekter, och vara medvetna om kommunikationsnätens
decentraliserade och globala natur. Om den framtida
strukturen på europeisk nivå för nät- och informationssäkerhetsfrågor inrättas som planerat, förbättras
medlemsstaternas och gemenskapens möjligheter till
åtgärder vid större nät- och informationssäkerhetsproblem. Förberedelserna måste inledas redan 2003.
(14)

Eftersom ovannämnda åtgärder syftar till att stimulera
synergieffekter och samarbete mellan medlemsstaterna,
EES-länderna, ansökar- och kandidatländerna liksom de
associerade länderna i Central- och Östeuropa skulle
kommissionen i framtiden kunna uppmuntra ytterligare
deltagande av dessa länder i verksamheten inom
programmet.

(15)

I detta beslut fastställs, för hela den tid programmet
pågår, en finansieringsram som under det årliga
budgetförfarandet utgör den särskilda referensen för
budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och
förbättring av budgetförfarandet.

(16)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta
beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/
EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall
tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (1).

(17)

Framstegen med detta program bör övervakas kontinuerligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(11)

(12)

(13)

Medlemsstaternas åtgärder inom ramen för handlingsplanen eEurope 2005 kan understödjas ytterligare
genom spridning av goda rutiner. Det europeiska
mervärde som uppnås genom benchmarking och goda
rutiner består i att de resultat som åstadkommits genom
olika beslutsalternativ kan utvärderas på ett jämförbart
sätt med hjälp av gemensamma övervaknings- och
analysmetoder.
Informationssamhällets konsekvenser för ekonomi och
samhälle måste analyseras för att underlätta de politiska
diskussionerna. Detta kommer att göra det möjligt för
medlemsstaterna att bättre utnyttja den ekonomiska och
industriella potential som erbjuds av den tekniska
utvecklingen i allmänhet, i synnerhet i fråga om informationssamhället.
Nät- och informationssäkerhet har blivit en förutsättning
för att det skall kunna skapas en säkrare miljö för
företagsamhet. Nät- och informationssäkerhetens
komplexitet innebär att lokala, nationella och, i förekommande fall, europeiska myndigheter vid utarbetandet av
politiska åtgärder inom detta område bör beakta en rad

Ett flerårigt program (2003–2005) för övervakning av handlingsplanen eEurope 2005, spridning av goda rutiner och
förbättrad nät- och informationssäkerhet (nedan kallat
”programmet”) antas härmed.
Programmet skall ha följande mål:
a) Övervaka de resultat som uppnås i och av medlemsstaterna
och jämföra dessa resultat med de bästa i världen genom att
i möjligaste mån använda offentlig statistik.
b) Stödja medlemsstaternas insatser inom ramen för eEurope
på nationell, regional eller lokal nivå genom analys av goda
rutiner och komplementerande samverkan för att utveckla
mekanismer för utbyte av erfarenheter.
c) Analysera de ekonomiska och samhälleliga följderna av
informationssamhället för att underlätta politiska diskussioner, i synnerhet när det gäller näringslivets konkurrenskraft och sammanhållning och i fråga om social integration,
samt att förse en styrgrupp för eEurope med den information som krävs för att den skall kunna bedöma den lämpliga
strategiska inriktningen för handlingsplanen eEurope 2005.
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

23.12.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

d) Förbereda inrättandet av den framtida strukturen på europeisk nivå för nät- och informationssäkerhetsfrågor, enligt
rådets resolution av den 28 januari 2002 och enligt handlingsplanen eEurope 2005, för att förbättra nät- och informationssäkerheten.
Verksamheten inom programmet skall utgöras av sektorsövergripande åtgärder som kompletterar gemenskapsåtgärder inom
andra områden. Ingen av dessa åtgärder får medföra överlappningar med andra gemenskapsprogram inom dessa områden.
De åtgärder som vidtas enligt programmet om benchmarking,
goda rutiner och samordnad politik skall syfta till att uppnå
målen för handlingsplanen eEurope 2005, främja nät- och
informationssäkerheten och bredband liksom e-förvaltning, ehandel, e-hälsovård och e-lärande.
Programmet skall även tillhandahålla en gemensam ram för
kompletterande samverkan på europeisk nivå för de olika
aktörerna på nationell, regional och lokal nivå.

Artikel 2
För att de mål som avses i artikel 1 skall uppnås, skall följande
åtgärdskategorier upprättas:
a) Å tg ä r d 1
Övervakning och jämförelse av resultat
— Insamling och analys av uppgifter på grundval av indikatorer för benchmarking enligt definitionen i rådets resolution av den 18 februari 2003 om genomförandet av
handlingsplanen eEurope 2005, (1) bl.a. regionala indikatorer i tillämpliga fall. Särskild tonvikt bör ges uppgifter
som avser huvudsyftena med handlingsplanen eEurope
2005.

L 336/3

erfarenheter och möjliggöra tidigt deltagande för kandidatländerna och, när så är lämpligt, uppmana andra
intressenter att uttrycka sina åsikter.
d) Å tg ä r d 4
Förbättrad nät- och informationssäkerhet
— Förberedelser inför inrättandet av den framtida strukturen på europeisk nivå för nät- och informationssäkerhetsfrågor enligt rådets resolutioner av den 28 januari
2002 och av den 18 februari 2003 om en europeisk
strategi för en nät- och informationssäkerhetskultur,
samt enligt handlingsplanen eEurope 2005, bland annat
genom att finansiera undersökningar, studier och workshops om sådana ämnen som säkerhetsmekanismer och
deras driftskompabilitet, nätens tillförlitlighet och skydd,
avancerad kryptering samt skydd av privatlivet och
säkerhet inom trådlös telekommunikation.

Artikel 3
För att uppnå de mål som fastställs i artikel 1 och vidta de
åtgärder som fastställs i artikel 2 skall kommissionen använda
de styrmedel som krävs, i synnerhet följande:
— Tilldelning av kontrakt för utförande av uppgifter i
samband med undersökningar, förberedande studier, detaljerade studier inom specifika områden och begränsad
demonstrationsverksamhet, inklusive workshops och konferenser.
— Insamling, offentliggörande och spridning av information
samt utveckling av nätbaserade tjänster.
— Beviljande av stöd vid expertmöten, konferenser och seminarier.

b) Å tg ä r d 2
Spridning av goda rutiner
— Studier i syfte att kartlägga goda rutiner på nationell,
regional och lokal nivå, vilka bidrar till att göra genomförandet av handlingsplanen eEurope 2005 framgångsrikt.
— Stöd till målinriktade konferenser, seminarier och workshops till stöd för målen för handlingsplanen eEurope
2005 för att främja samarbete och utbyte av erfarenheter och goda rutiner inom den gemensamma ramen
för kompletterande samverkan enligt definitionen i
artikel 1 b.

Artikel 4
Programmet skall omfatta perioden den 1 januari 2003–31
december 2005.
Finansieringsramen för genomförandet av detta program skall
vara 21 miljoner euro.
En preliminär fördelning ges i bilagan.
De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten
inom ramen för budgetplanen.

c) Å tg ä r d 3
Analys och strategisk diskussion

Artikel 5

— Stöd till sociala och ekonomiska experters arbete i syfte
att ge kommissionen och, på begäran, styrgruppen för
eEurope, bidrag avseende framåtblickande politisk
analys.

Kommissionen skall vara ansvarig för genomförandet av
programmet och för dess samordning med andra gemenskapsprogram. Kommissionen skall varje år upprätta ett arbetsprogram på grundval av detta beslut.

— Stöd till styrgruppen för eEurope för att tillhandahålla en
strategisk översikt över genomförandet av handlingsplanen eEurope 2005, erbjuda ett forum för utbyte av

Kommissionen skall handla i enlighet med förfarandet i artikel
6.2

(1) EUT C 48, 28.2.2003, s. 2.

a) vid antagande av arbetsprogrammet, inbegripet hela fördelningen av budgeten,
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b) vid antagande av åtgärderna för utvärdering av programmet,
c) vid fastställande av kriterier för inbjudan att lämna förslag, i
linje med de syften som anges i artikel 1, och vid bedömning av projekt som föreslås i samband med en sådan
inbjudan, om gemenskapsfinansieringen av det uppskattade
bidraget från gemenskapen uppgår till eller överstiger
250 000 euro.
Artikel 6
1.
Kommissionen skall biträdas av en kommitté (nedan
kallad ”kommittén”).
2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av artikel 8 i
det beslutet.

4. Vid slutet av programmet skall kommissionen lämna en
rapport till Europaparlamentet, rådet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, där resultatet av genomförandet
av de åtgärder som avses i artikel 2 utvärderas.
Artikel 8
1. Programmet får inom ramen för respektive avtal med
Europeiska gemenskapen öppnas för länder inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, ansökar- och kandidatländerna
samt de associerade länderna i Central- och Östeuropa.
2. Under genomförandet av detta beslut skall samarbete med
icke-medlemsländer och med internationella organisationer
eller organ uppmuntras i förekommande fall.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara
tre månader.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
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Artikel 9
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7
1.
För att sörja för att gemenskapsstödet används effektivt,
skall kommissionen se till att åtgärder som vidtas inom ramen
för detta beslut undersöks noga i förväg, att de övervakas
medan de pågår och att de utvärderas efter det att de avslutats.
2.
Under och efter genomförandet av åtgärderna skall
kommissionen utvärdera hur de har utförts och vilken effekt de
har haft i syfte att bedöma om de ursprungliga målen har
uppnåtts.
3.
Kommissionen skall regelbundet informera kommittén
och styrgruppen för eEurope om hur genomförandet av
programmet i sin helhet framskrider.

Artikel 10
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2003.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

G. ALEMANNO

Ordförande

Ordförande
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BILAGA
Flerårigt program för övervakning av eEurope, spridning av goda rutiner och förbättrad nät- och informationssäkerhet (Modinis)
Preliminär fördelning av utgifter 2003–2005
Procenttal av den totala budgeten per kategori och år
2003

2004

2005

Totalt 2003–2005

12 %

14 %

14 %

40 %

Åtgärd 2 – Spridning av goda rutiner

8%

10 %

12 %

30 %

Åtgärd 3 – Analys och strategisk diskussion

2%

3%

3%

8%

Åtgärd 4 – Förbättrad nät- och informationssäkerhet

17 %

5%

0%

22 %

Procentandel av det totala beloppet

39 %

32 %

29 %

100 %

Åtgärd 1 – Övervakning och jämförelse av
resultat

L 336/6

Europeiska unionens officiella tidning

SV

23.12.2003

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2257/2003
av den 25 november 2003
om ändring av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen för att anpassa förteckningen över undersökningskarakteristika
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 285 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 4 i förordning (EG) nr 577/98 ändras på följande sätt:
1. Led b, c, d och g i punkt 1 skall ersättas med följande:
”b) arbetsmarknadsstatus
— arbetsmarknadsstatus under referensveckan
— fortsatt utbetalning av löner

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Den statistiska urvalsundersökning av arbetskraften som
skall utföras enligt rådets förordning (EG) nr 577/98 (2)
bör på ett lämpligt sätt täcka den senaste utvecklingen
på arbetsmarknaden.
Enligt den europeiska sociala agenda som antogs av
Europeiska rådet i Nice i december 2000, rådets beslut
2002/177/EG av den 18 februari 2002 om riktlinjer för
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 2002 (3) och
rådets rekommendation 2002/549/EG av den 21 juni
2002 till allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och
gemenskapens ekonomiska politik (4), måste det sätt på
vilket arbetet organiseras anpassas till såväl företagens
som de enskilda människornas behov.

— orsak till att inte alls ha arbetat trots att vederbörande har ett arbete
— sökande efter arbete för arbetslös
— typ av sökt arbete (egen företagare eller anställd)
— metoder som använts för att hitta ett arbete
— möjlighet att börja arbeta
c) karakteristika avseende huvudsysslan
— yrkesställning
— arbetsställets näringsgren
— sysselsättning
— ledningsansvar
— antal personer som arbetar vid arbetsstället

De undersökningskarakteristika som fastställdes i förordning (EG) nr 577/98 bestämdes av de statistiska behov
och det arbetsmarknadsläge som rådde vid denna
tidpunkt.

— land där arbetsplatsen är belägen

Uppgiftsinsamling bör inte ålägga uppgiftslämnarna en
arbetsbörda som inte står i proportion till de resultat
som undersökningens användare skäligen kan förvänta
sig.

— offentliga arbetsmarknadsmyndigheters insats för att
hitta nuvarande arbete

Kommittén för det statistiska programmet, inrättad
genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (5), har
rådfrågats av kommissionen.

— region där arbetsplatsen är belägen
— år och månad då personen började sitt nuvarande
arbete

— hur stadigvarande arbetet är (och orsaker)
— den totala längden på tillfälligt arbete eller arbetskontrakt för begränsad tid
— heltids-/deltidsarbetande (och orsaker)
— avtal med bemanningsföretag

(6)

Förordning (EG) nr 577/98 bör därför ändras i enlighet
med detta.

(1) Europaparlamentets yttrande av den 2 september 2003 (ännu ej
offentliggjort i EUT). Rådets beslut av den 4 november 2003.
(2) EGT L 77, 14.3.1998, s. 3. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 2104/2002 (EGT L 324,
29.11.2002, s. 14).
(3) EGT L 60, 1.3.2002, s. 60.
(4) EGT L 182, 11.7.2002, s. 1.
(5) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

— arbete i hemmet
d) arbetade timmar
— antal vanligen arbetade timmar per vecka
— antal faktiskt arbetade timmar
— antal övertidstimmar under referensveckan
— huvudanledningen till att antalet arbetade timmar
avvek från det antal personen vanligen arbetar”
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”g) arbetssökande
— typ av sökt arbete (heltid eller deltid)

L 336/7

3. Punkt 2 tredje strecksatsen skall ersättas med följande:
”— En ad hoc-modul skall begränsas till elva variabler.”

— hur länge personen sökt arbete
— personens situation omedelbart innan denne började
söka arbete
— registrering vid offentlig arbetsförmedling och om
understöd erhålls
— viljan att arbeta bland personer som inte söker
arbete
— orsak till att personen inte har sökt arbete
— avsaknad av barnomsorg och anhörigvård”
2. Följande led n skall tilläggas i punkt 1:
”n) udda arbetstider
— skiftarbete
— arbete på kvällar

4. Följande punkt skall läggas till:
”4.
På kommissionens förslag kan en förteckning över
variabler (nedan kallade strukturella variabler) fastställas
bland de undersökningskarakteristika som anges i punkt 1
och som endast behöver insamlas som årsgenomsnitt för 52
veckor i stället för kvartalsgenomsnitt. Denna förteckning
över strukturella variabler, minimiurvalsstorlek och undersökningsfrekvens skall upprättas i enlighet med förfarandet i
artikel 8. Spanien, Finland och Förenade kungariket kan
samla in de strukturella variablerna kvartalsvis under en
övergångsperiod till och med utgången av 2007.”

Artikel 2

— nattarbete
— arbete på lördagar

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

— arbete på söndagar”

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 25 november 2003.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

L. MORATTI

Ordförande

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2258/2003
av den 22 december 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 23 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 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 22 december 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(euro/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land ( )

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052
204
212
999

85,5
57,4
113,1
85,3

0707 00 05

052
220
628
999

53,9
122,9
126,9
101,2

0709 90 70

052
204
999

80,5
60,0
70,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
388
999

45,0
62,7
46,8
51,5

0805 20 10

052
204
999

62,0
63,2
62,6

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

052
999

77,7
77,7

0805 50 10

052
600
999

65,7
74,4
70,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
064
400
404
512
720
999

58,6
40,5
51,0
86,7
79,0
61,9
97,6
67,9

0808 20 50

052
064
400
528
720
999

107,2
58,8
99,0
79,8
48,7
78,7

1

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2020/2001 (EGT L 273, 16.10.2001, s. 6). Koden ”999”
betecknar ”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2259/2003
av den 22 december 2003
om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i december 2003 om
importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen
mellan gemenskapen samt Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan
godkännas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1898/97
av den 29 september 1997, om närmare bestämmelser för
tillämpningen inom grisköttssektorn som fastställs inom ramen
för Europaavtalen med Bulgarien, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Polen och Ungern (1), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1467/2003 (2), särskilt artikel 4.5 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Vissa ansökningar om importlicens som lämnats in för
det första kvartalet 2004 underskrider eller är lika med
de tillgängliga kvantiteterna varför dessa kan godkännas
i sin helhet.

(2)

Det är nödvändigt att fastställa hur mycket gränsen får
överskridas under följande period.

(3)

Det är lämpligt att uppmärksamma aktörerna på att
licenserna endast får användas för produkter som
uppfyller samtliga för närvarande gällande veterinärbestämmelser i gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. Ansökningar om importlicenser för 1 januari–31 mars
2004 som har lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr
1898/97 skall behandlas så som anges i bilaga I.
2. För perioden 1 april–30 juni 2004 kan ansökningar om
importlicens inlämnas för den kvantitet som anges i bilaga II till
denna förordning, i enlighet med bestämmelserna i förordning
(EG) nr 1898/97.
3. Licenser får endast användas för de produkter som
uppfyller samtliga för närvarande gällande veterinärbestämmelser i gemenskapen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 267, 30.9.1997, s. 58.
(2) EUT L 210, 20.8.2003, s. 11.
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BILAGA I

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om
importlicenser som inlämnats
under perioden
1 januari–31 mars 2004 (i procent)

1

100,0

2

100,0

3

100,0

4

100,0

H1

100,0

7

100,0

8

100,0

9

100,0

T1

100,0

T2

100,0

T3

100,0

S1

100,0

S2

100,0

B1

100,0

15

100,0

16

100,0

17

100,0

BILAGA II
(t)
Grupp-nummer

Total disponibel kvantitet för perioden
1 april–30 juni 2004

1

7 460,1

2

542,8

3

1 200,0

4

23 331,9

H1

3 170,0

7

15 434,1

8

1 750,0

9

27 235,5

T1

1 480,0

T2

14 392,0

T3

4 370,0

S1

3 000,0

S2

280,0

B1

3 000,0

15

1 110,0

16

2 125,0

17

15 625,0
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2260/2003
av den 22 december 2003
om fastställande av den disponibla kvantiteten för det andra kvartalet 2004 för vissa grisköttsprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Lettland,
Litauen och Estland
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2305/95
av den 29 september 1995 om närmare bestämmelser för
tillämpningen inom grisköttssektorn av de frihandelsavtal som
ingåtts mellan gemenskapen och Lettland, Litauen och
Estland (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1853/
2002 (2), särskilt artikel 4.4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Vissa ansökningar om importlicens som lämnats in för
det första kvartalet 2004 är mindre än de tillgängliga
kvantiteterna och kan därför godkännas i sin helhet.

(2)

Det är nödvändigt att fastställa hur mycket gränsen får
överskridas under följande period.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. De ansökningar om importlicens som inlämnas under
perioden 1 januari–31 mars 2004 beviljas i enlighet med
förordning (EG) nr 2305/95 och i den utsträckning som anges
i bilaga I.
2. Under perioden 1 april–30 juni 2004 kan ansökningar
om importlicens inlämnas för den kvantitet som anges i bilaga
II i denna förordning, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 2305/95.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 233, 30.9.1995, s. 45.
(2) EGT L 280, 18.10.2002, s. 5.
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BILAGA I

Gruppnummer

Andel beviljande ansökningar om importlicens som
inlämnas för perioden 1 januari–31 mars 2004 (i
procent)

18

100

L1

100

19

100

20

100

21

100

22

100

E1

100

BILAGA II
(t)
Gruppnummer

Total tillgänglig kvantitet för perioden
1 april–30 juni 2004

18

1 950,0

L1

390,0

19

1 625,0

20

195,0

21

2 375,0

22

1 130,8

E1

130,0
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2261/2003
av den 22 december 2003
om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i december 2003 skall
beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs
genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1432/94
av den 22 juni 1994 om tillämpningsföreskrifter för griskött till
den importordning som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr
774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter (1),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 1006/2001 (2), särskilt
artikel 4.4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Vissa ansökningar om importlicens som lämnats in för
det första kvartalet 2004 är mindre än de tillgängliga
kvantiteterna och kan därför godkännas i sin helhet.

(2)

Det är nödvändigt att fastställa hur mycket gränsen får
överskridas under följande period.

(3)

Det är lämpligt att göra aktörerna uppmärksamma på att
licenserna bara får användas för produkter som uppfyller
alla de veterinärmedicinska bestämmelser som för närvarande är i kraft i gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. De ansökningar om importlicens som inlämnas under
perioden 1 januari–31 mars 2004 beviljas i enlighet med
förordning (EG) nr 1432/94 och i den utsträckning som anges
i bilagan.
2. Under perioden 1 april–30 juni 2004 kan ansökninar om
importlisens inlämnas för den kvantitet som anges i bilaga II
idenna förordning, i enlighet med bestämmelserna i förordning
(EG) nr 1432/94.
3. Licenserna får bara användas för produkter som uppfyller
alla de veterinärmedicinska bestämmelser som för närvarande
är i kraft i gemenskapen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 156, 23.6.1994, s. 14.
(2) EGT L 140, 24.5.2001, s. 13.
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BILAGA I

Grupp

Andel beviljade ansökningar om
importlicens som inlämnats för
perioden 1 januari–31 mars 2004 (i
procent)

1

100,00

BILAGA II
(t)
Grupp-nummer

Total tillgänglig kvantitet
för perioden
1 april–31 juni 2004

1

3 476,0
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2262/2003
av den 22 december 2003
om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i december 2003 skall
beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1
januari–31 mars 2004
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

Artikel 1

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1458/
2003 av den 18 augusti 2003 om öppnande och förvaltning av
tullkvoter för griskött (1), särskilt artikel 5.6 i denna, och

1. De ansökningar om importlicens som inlämnas under
perioden 1 januari–31 mars 2004 beviljas i enlighet med
förordning (EG) nr 1458/2003 och i den utsträckning som
anges i bilaga I.

av följande skäl:
(1)

Vissa ansökningar om importlicens som lämnats in för
det första kvartalet 2004 gäller kvantiteter som är
mindre än de tillgängliga kvantiteterna och kan därför
godkännas i sin helhet.

(2)

Det är nödvändigt att fastställa hur mycket gränsen får
överskridas under följande period.

2. För perioden 1 april–30 juni 2004 kan ansökningar om
importlicens inlämnas för den kvantitet som anges i bilaga II, i
enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1458/2003.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EUT L 208, 19.8.2003, s. 3.
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BILAGA I

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om
importlicens som inlämnats
för perioden
1 januari–31 mars 2004 (i procent)

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100

BILAGA II
(t)
Gruppnummer

Total disponibel kvantitet
för perioden
1 april–30 juni 2004

G2

30 531,7

G3

3 578,0

G4

2 857,0

G5

6 100,0

G6

15 000,0

G7

5 499,0
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2263/2003
av den 22 december 2003
om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i december 2003 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet mellan
gemenskapen och Slovenien kan godkännas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 571/97
av den 26 mars 1997 om närmare bestämmelser för tillämpningen inom grisköttssektorn av det interimsavtal som ingåtts
mellan gemenskapen och Slovenien (1) senast ändrat genom
förordning (EG) nr 1935/2003 (2), särskilt artikel 4.4 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

De ansökningar om importlicens som lämnats in för det
första kvartalet 2004 gäller kvantiteter som är mindre än
de tillgängliga kvantiteterna och kan därför godkännas i
sin helhet.

(2)

Det är nödvändigt att fastställa hur mycket gränsen får
överskridas under följande period.

(3)

Det är lämpligt att uppmärksamma aktörerna på att
licenserna endast kan användas för produkter som
uppfyller samtliga för närvarande gällande veterinärbestämmelser i gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. Ansökningar om importlicenser för perioden 1 januari–
31 mars 2004 som har lämnats in i enlighet med förordning
(EG) nr 571/97 skall godkännas i enlighet med bilaga I.
2. Under perioden 1 april–30 juni 2003 kan ansökningar
om importlicens inlämnas för den kvantitet som anges i bilaga
II i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 571/97.
3. Licenser får endast användas för de produkter som
uppfyller samtliga för närvarande gällande veterinärbestämmelser i gemenskapen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 85, 27.3.1997, s. 56.
(2) EUT L 285, 1.11.2003, s. 20.
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BILAGA I

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om importlicens som
inlämnats för perioden 1 januari–31 mars 2004
(i procent)

23

100,00

24

100,00

25

100,00

26

100,00

SL

100,00

BILAGA II
(t)
Gruppnummer

Total disponibel kvantitet
för perioden
1 april–30 juni 2004

23

168,3

24

183,8

25

87,8

26

441,3

SL

100,0

L 336/20

SV
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23.12.2003

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2264/2003
av den 22 december 2003
om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under brittisk 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) nr 1954/2003 (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

(2)

(3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

eller som är registrerade i Förenade kungariket uppnått
den tilldelade kvoten för år 2003. Förenade kungariket
har förbjudit fiske av detta bestånd från och med den 26
november 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 som för brittisk flagg

Fångster av torsk i farvattnen i ICES-område I, II (norska vatten)
som gjorts av fartyg som för brittisk flagg eller som är registrerade i Förenade kungariket skall anses ha uttömt den kvot som
tilldelats Förenade kungariket för år 2003.
Fiske efter torsk i farvattnen i ICES-område I, II (norska vatten)
som görs av fartyg som för brittisk flagg eller som är registrerade i Förenade kungariket 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 26 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske

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

EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.
EUT L 289, 7.11.2003, 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 2265/2003
av den 19 december 2003
om upphörande av fiske efter tunga med fartyg under tysk 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) nr 806/2003 (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

(2)

(3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

som gjorts av fartyg som för tysk flagg eller som är registrerade i Tyskland, uppnått den tilldelade kvoten för år
2003.Tyskland har förbjudit fiske av detta bestånd från
och med den 21 november 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
kommissionens förordning (EG) nr 1754/2003 (4),
föreskrivs kvoter för tunga 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 tunga i farvattnen i ICES-område
Skagerrak och Kattegatt, IIIb, c, d (gemenskapsvatten),

Fångster av tunga i farvattnen i ICES-område Skagerrak och
Kattegatt, IIIb, c, d (gemenskapsvatten), som gjorts av fartyg
som för tysk flagg eller som är registrerade i Tyskland, skall
anses ha uttömt den kvot som tilldelats Tyskland för år 2003.
Fiske efter tunga i farvattnen i ICES-område Skagerrak och
Kattegatt, IIIb, c, d (gemenskapsvatten), som görs av fartyg som
för tysk flagg eller som är registrerade i Tyskland, 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 21 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 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 2266/2003
av den 19 december 2003
om upphävande av förordning (EG) nr 1119/2003 av den om upphörande av fiske efter vitling
med fartyg under nederländsk flagg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

ICES-område VII b–k tillåtas för fartyg under nederländsk
flagg eller som är registrerade i Nederländerna. Förordning (EG) nr 1119/2003 bör därför upphävas.

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) nr 806/2003 (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

Kommissionens förordning (EG) nr 1119/2003 skall upphöra
att gälla.

(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1119/
2003 (3) förbjöds fiske efter vitling i farvattnen i ICESområde VII b–k med fartyg under nederländsk flagg eller
som är registrerade i Nederländerna.
Den 23 juni 2003 överförde Förenade kungariket 100
ton vitling till Nederländerna i farvattnen i ICES-område
VII b–k. Följaktligen bör fiske efter vitling i farvattnen i

Artikel 1

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 27 juni 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2003.
På kommissionens vägnar
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske

(1) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.
(2) EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
(3) EUT L 158, 27.6.2003, s. 43.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2267/2003
av den 19 december 2003
om upphörande av fiske efter birkelånga med fartyg under tysk 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
av följande skäl:
(1)

I rådets förordning (EG) nr 2340/2002 av den 16
december 2002 om fastställande för år 2003 och 2004
av fiskemöjligheterna för djuphavsfisk (3), föreskrivs
kvoter för birkelånga för år 2003.

(2)

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.

(3)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
de fångster av birkelånga i farvattnen i ICES-område II,
IV og V (gemenskapens vatten och vatten som inte lyder
under ett tredje lands överhöghet och jurisdiktion), som
gjorts av fartyg under tysk flagg eller som är registrerade
i Tyskland uppnått den tilldelade kvoten för år 2003.

Tyskland har förbjudit fiske av detta bestånd från och
med den 3 december 2003. Det är därför lämpligt att
utgå från detta datum.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Fångster av birkelånga i farvattnen i ICES-område II, IV og V
(gemenskapens vatten och vatten som inte lyder under ett
tredje lands överhöghet och jurisdiktion), som gjorts av fartyg
under tysk flagg eller som är registrerade i Tyskland skall anses
ha uttömt den kvot som tilldelats Tyskland för år 2003.
Fiske efter birkelånga i farvattnen i ICES-område II, IV og V
(gemenskapens vatten och vatten som inte lyder under ett
tredje lands överhöghet och jurisdiktion), som görs av fartyg
under tysk flagg eller som är registrerade i Tyskland 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 3 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2003.
På kommissionens vägnar
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske

(1) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.
(2) EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
(3) EGT L 356, 31.12.2002, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2268/2003
av den 22 december 2003
om förlängning av giltighetstiden för förordning (EG) nr 812/2003 om övergångsbestämmelser
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende import och transitering av vissa produkter från tredje land
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

Dessa uppdateringar och de nya förlagorna till
hälsointyg kommer att antas inom kort, men för att
antagandeförfarandet skall kunna avslutas och tredje
länder skall ha möjlighet att anpassa sig till de nya förlagorna till hälsointyg blir det emellertid nödvändigt att
förlänga den övergångsperiod som fastställts i enlighet
med förordning (EG) nr 812/2003.

(4)

Förordning (EG) nr 812/2003 bör därför ändras.

(5)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att
användas som livsmedel (1), ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 808/2003 (2), särskilt artikel 32.1 i denna,
och
av följande skäl:
(1)

(2)

I förordning (EG) nr 1774/2002 föreskrivs att alla
gemenskapsbestämmelser om animaliska biprodukter
som inte är avsedda att användas som livsmedel skall ses
över och att ett antal stränga krav för import och transitering skall införas.
I kommissionens förordning (EG) nr 812/2003 (3)
fastställs övergångsbestämmelser för tredje länder som
gäller till och med den 31 december 2003, enligt vilka
de tidigare förlagorna till intyg godtas för harmoniserade
produkter, för att ge tid för anpassning till de nya
bestämmelserna och för att undvika handelsstörningar.
Övergångsbestämmelserna var även nödvändiga för att
de nationella intyg som omtalas i artikel 29.7 fortsatt
skall kunna användas i väntan på genomförandet av
artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1774/2002, uppdateringen av bestämmelserna om handel och import i bilagorna VII och VIII samt uppdateringen av förlagorna till
hälsointyg i bilaga X till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av tillämpningsdatum
1. I artikel 1 första stycket i förordning (EG) nr 812/2003
skall ”31 december 2003” ändras till ”30 april 2004”.
2. I artikel 2 andra meningen i förordning (EG) nr 812/
2003 skall ”31 december 2003” ändras till ”30 april 2004”.
Artikel 2
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.
(2) EUT L 117, 13.5.2003, s. 1.
(3) EUT L 117, 13.5.2003, s. 19.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2269/2003
av den 22 december 2003
om öppnande för år 2004 av en tullkvot för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor
med ursprung på Island vilka framställs genom bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i
rådets förordning (EG) nr 3448/93
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

förvaltningen av tullkvoterna. Det är lämpligt att
fastställa att de tullkvoter som öppnas genom denna
förordning skall förvaltas i enlighet med dessa
bestämmelser.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6
december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som
framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (2), särskilt artikel
7.2 i denna,
med beaktande av rådets beslut 1999/492/EG av den 21 juni
1999 om att ingå ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Island, å andra
sidan, om protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island (3), särskilt artikel 2
i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

I avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska
gemenskapen å ena sidan och Republiken Island å andra
sidan om protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska
ekonomiska gemenskapen och Republiken Island,
godkänt genom beslut 1999/492/EG, fastställs årliga
tullkvoter för import från Island av sockerkonfektyr,
choklad och andra livsmedelsberedningar som innehåller
kakao. Det är nödvändigt att för 2004 öppna denna
tullkvot.
I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2
juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex
för gemenskapen (4), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1335/2003 (5), fastställs bestämmelser för

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för horisontella frågor beträffande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Under perioden 1 januari–31 december år 2004 skall de tullsatser som anges i bilagan tillämpas på de varor med ursprung
på Island som anges i denna bilaga inom ramen för den årliga
kvot som fastställs där.
Artikel 2
Kommissionen skall förvalta de tullkvoter som avses i artikel 1
i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning
(EEG) nr 2454/93.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 318, 20.12.1993, s. 18.
EGT L 298, 25.11.2000, s. 5.
EGT L 192, 24.7.1999, s. 47.
EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.
EUT L 187, 26.7.2003, s. 16.
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BILAGA
Löpnr

09.0799

KN-nr

Varubeskrivning

1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad),
inte innehållande kakao enligt KN-nr
1704 90

1806 32 10
1806 32 90
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90

Choklad och andra livsmedelsberedningar,
innehållande kakao enligt KN-nr 1806 32
och 1806 90

1905 31 11
1905 31 19
1905 31 30
1905 31 91
1905 31 99
1905 32 11
1905 32 19
1905 32 91
1905 32 99

Kvot

9
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
=

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

500 ton

Tillämplig tullsats

9
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
50 % av den tull>
>
>
>
>
= sats som gäller
för tredje land (1),
dock
högst
>
>
>
>
> 35,15 euro/
>
>
100 kg.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
;

(1) Tullsats för tredje land: tullsats bestående av värdetull plus, om så är lämpligt, den jordbruksrelaterade avgiftsdelen, begränsad till
maximitullsatsen när så anges i den gemensamma tulltaxan.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2270/2003
av den 22 december 2003
om öppnande för år 2004 av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor med
ursprung i Norge som är ett resultat av bearbetning av de jordbruksprodukter som avses i rådets
förordning (EG) 3448/93
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6
december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som
framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (2), särskilt artikel
7.2 i denna,
med beaktande av rådets beslut 96/753/EG av den 6 december
1996 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan
Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Konungariket
Norge, å andra sidan, om protokoll 2 till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (3),
särskilt artikel 2 i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Avtalet i form av brevväxling mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan, och Konungariket Norge å den
andra, avseende protokoll 2 till det bilaterala frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Konungariket Norge, som godkänts i beslut 96/753/EG
föreskriver en årlig tullkvot för import av choklad och
andra livsmedelsberedningar som innehåller kakao med
ursprung i Norge. Det finns anledning att öppna denna
kvot för 2004.
Genom kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av
den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1335/2003 (5), fastställs bestämmelser för

förvaltningen av tullkvoter. Det är lämpligt att de tullkvoter som öppnas med denna förordning förvaltas i
enlighet med dessa bestämmelser.
(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
övergripande frågor rörande handeln med bearbetade
jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Från den 1 januari till den 31 december 2004 skall de varor
med ursprung i Norge som återfinns i bilagan underkastas de
kvoter som anges i denna bilaga inom ramen för den kvot som
anges där.
Artikel 2
Kommissionen skall förvalta den tullkvot som avses i artikel 1 i
enlighet med artikel 308a, 308b och 308c i förordning (EEG)
nr 2454/93.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft tredje dagen efter det att den
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 318, 20.12.1993, s. 18.
EGT L 298, 25.11.2000, s. 5.
EGT L 345, 31.12.1996, s. 78.
EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.
EUT L 187, 26.7.2003, s. 16.
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BILAGA
Löpnr

09.0764

KN-nr

ex 1806
1806 20
1806 31
1806 32
1806 90

Varuslag

Choklad och andra livsmedelsberedningar
innehållande kakao med undantag av
kakaopulver med tillsats av socker eller
andra sötningsmedel med KN-nr 1806 10

Volym

5 500 ton

Tillämplig tullsats

35,15 euro/
100 kg
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2271/2003
av den 22 december 2003
om öppnande för år 2004 av tullkvoter för import till Europeiska gemenskapen av vissa produkter
med ursprung i Rumänien
en tullkodex för gemenskapen (3) fastställs bestämmelserna för förvaltning av tullkvoterna. Det bör tillses att
de tullkvoter som öppnas genom denna förordning
förvaltas i enlighet med dessa bestämmelser.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6
december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som
framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt
artikel 7.2 i denna,
med beaktande av rådets beslut 98/626/EG av den 5 oktober
1998 om att anta ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och
deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan
för att beakta Republiken Österrikes, Republiken Finlands och
Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen och
resultaten av jordbruksförhandlingarna inom Uruguayrundan,
däribland förbättringarna av den befintliga förmånsordningen (2), särskilt artikel 2.1 i detta beslut, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för horisontella frågor beträffande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte finns förtecknade i bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De årliga kvoter för produkter med ursprung i Rumänien som
anges i bilagan öppnas härmed under perioden 1 januari–31
december 2004 i enlighet med de villkor som fastställs i denna
bilaga.
Artikel 2

I protokoll nr 3 om handeln med bearbetade jordbruksprodukter i Europaavtalet med Rumänien, ändrat genom
protokollet om anpassning av detta avtal, föreskrivs
beviljandet av årliga tullkvoter för importen av
produkter med ursprung i detta land. Dessa kvoter bör
öppnas för 2004.
Genom kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av
den 2 juli 1993 om vissa tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av

Kommissionen skall förvalta de gemenskapstullkvoter som
avses i artikel 1 i enlighet med artikel 308a–308c i förordning
(EEG) nr 2454/93.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).
(2) EGT L 301, 11.11.1998, s. 1.

(3) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1335/2003 (EUT L 187, 26.7.2003, s. 16).

L 336/30

Europeiska unionens officiella tidning

SV

23.12.2003

BILAGA

Löpnummerr

KN-nr

Varuslag

Kvot för 2004
(ton)

Tillämplig
tullsats (1)

09.5431

ex 1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), ej
innehållande kakao, med undantag av lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent
sackaros, men utan andra tillsatser, enligt nr
1704 90 10 (*)

2 100

0 + RAC

09.5433

ex 1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao (*), med undantag av varor enligt
nr 1806 10 15 och 1806 20 70

1 500

0 + RAC

09.5435

ex 1902

Pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt
beredda, med undantag av fylld pasta enligt nr
1902 20 10 och 1902 20 30 couscous, även
beredd

600

0 + RAC

09.5437

ex 1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning
eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål (annan än
majs) i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och mannagryn), förkokt eller på annat sätt beredd, ej nämnd
eller inbegripen någon annanstans, med undantag
av varor enligt nr 1904 20 10

438

0 + RAC

09.5439

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar
av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt
bruk, sigilloblater och liknande produkter

1 875

0 + RAC

163

0 + RAC

114

0 + RAC

1 050

0 + RAC

100

0 + RAC

09.5441

2101 30 19

Rostade kaffesurrogat

2101 30 99

Extrakter, essenser och koncentrat av rostade
kaffesurrogat med undantag av varor av rostad
cikoriarot

09.5443

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao

09.5445

0405 20 10
0405 20 30

Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av
minst 39 % och högst 75 %

09.5447

ex 2106

Livsmedelsberedningar, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans, med undantag av varor
enligt nr 2106 10 20, 2106 90 20 och
2106 90 92, andra än sirap och andra sockerlösningar med tillsats av aromämnen eller
färgämnen (*)

ex 3302 10

Blandningar av luktämnen samt blandningar
(inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller
flera luktämnen, av sådana slag som används som
råvaror inom industrin:

3302 10 29

Andra

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Alkoholfria drycker, med undantag av frukt-, bäreller grönsakssaft enligt nr 2009, innehållande
varor enligt nr 0401–0404 eller fett av varor
enligt nr 0401–0404

(1) RAC (reduced agricultural component) = Den reducerade jordbruksrelaterade avgiftsdel (beräknad utifrån de basbelopp som anges i
protokoll nr 3 till avtalet), som skall tillämpas inom kvoternas kvantitetsgränser. För den reducerade jordbruksrelaterade avgiftsdelen
gäller de maximitullsatser som i förekommande fall anges i gemensamma tulltaxan, varvid det för produkter enligt KN-nr
1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10, 2105 00 91 eller 2106 90 10 är de i avtalet angivna maximitullsatserna som gäller.
(*) Med undantag av varor som innehåller minst 70 viktprocent sackaros (även invertsocker uttryckt som sackaros), enligt nr ex
1704 90 51, ex 1704 90 99, ex 1806 20 80, ex 1806 20 95, ex 1806 90 90 eller ex 2106 90 98.

23.12.2003

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/31

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2272/2003
av den 22 december 2003
om öppnande för år 2004 av en tullkvot för import till Europeiska gemenskapen av vissa varor
med ursprung i Turkiet
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

förvaltningen av tullkvoterna. Det är lämpligt att
fastställa att de tullkvoter som öppnas genom denna
förordning skall förvaltas i enlighet med dessa
bestämmelser.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för horisontella frågor beträffande handel med bearbetade jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6
december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som
framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (2), särskilt artikel
7.2 i denna,

(3)

med beaktande av rådets beslut nr 1/97 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet av den 29 april 1997 om den ordning
som skall tillämpas på vissa bearbetade jordbruksprodukter (3),
särskilt artikel 1 i detta, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(2)

I avsikt att verka för en utveckling av handeln i enlighet
med målsättningarna med tullunionen, fastställde associeringsrådet EG-Turkiet i sitt beslut nr 1/97 en årlig kvot
uttryckt i värde för vissa pastaprodukter som importeras
till gemenskapen från Turkiet. Denna kvot bör öppnas
för 2004 och förutsättningen för att den skall kunna
utnyttjas är att det utfärdats ett A.TR-certifikat enligt
beslut nr 1/2001 av tullsamarbetskommittén EG-Turkiet
av den 28 mars 2001 om ändring av beslut nr 1/96 om
fastställande av tillämpningsföreskrifter för beslut nr 1/
95 fattat av associeringsrådet för EG och Turkiet (4).
I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2
juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex
för gemenskapen (5), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1335/2003 (6), fastställs bestämmelser för

Artikel 1
Den gemenskapstullkvot som anges i bilagan skall vara öppen
under perioden 1 januari–31 december år 2004 för de varor
med ursprung i Turkiet som finns förtecknade i bilagan.
För att denna tullkvot skall få utnyttjas skall ett A.TR-certifikat
uppvisas i enlighet med beslut nr 1/2001 av tullsamarbetskommittén EG-Turkiet.
Artikel 2
Kommissionen skall förvalta de gemenskapstullkvoter som
avses i artikel 1 i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c
i förordning (EEG) nr 2454/93.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 318, 20.12.1993, s. 18.
EGT L 298, 25.11.2000, s. 5.
EGT L 126, 17.5.1997, s. 26.
EGT L 98, 7.4.2001, s. 31.
EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.
EUT L 187, 26.7.2003, s. 16.
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BILAGA
Löpnr

KN-nr

Varubeskrivning

Kvot

Tillämplig tullsats

09.0205

1902 11 00
1902 19

Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt
beredda

2,5 milj. euro

10,67 euro/100 kilo
netto
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2273/2003
av den 22 december 2003
om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag
för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

Tillåten återköpsverksamhet som omfattas av undantaget
från förbuden i direktiv 2003/6/EG innefattar emittenter
som behöver ha möjlighet att sätta ned sitt kapital,
uppfylla skyldigheter i enlighet med konvertibla skuldinstrument och uppfylla skyldigheter till följd av tilldelning av aktier till anställda.

(6)

Öppenhet och insyn är en förutsättning för att förhindra
marknadsmissbruk. I detta syfte kan medlemsstaterna
ange sätt för offentliggörande av den information som
skall offentliggöras enligt förordningen.

(7)

Emittenter som har antagit återköpsprogram bör informera den behöriga myndigheten och, när det krävs,
allmänheten.

(8)

Handel med egna aktier i återköpsprogram kan ske med
derivatinstrument.

(9)

För att förhindra marknadsmissbruk bör den dagliga
handelsvolymen för egna aktier i återköpsprogram
begränsas. Viss flexibilitet är dock nödvändig för att
svara mot givna marknadsvillkor, till exempel en låg
omsättning.

(10)

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid försäljning av
egna aktier under ett återköpsprogram, den eventuella
förekomsten av stängda perioder hänförliga till emittenten under vilka transaktioner är förbjudna och vid det
faktum att en emittent kan ha legitima skäl att skjuta
upp offentliggörande av insiderinformation.

(11)

Stabiliseringstransaktioner har huvudsakligen till följd att
priset vid en utförsäljning av värdepapper i fråga stöds
under en begränsad tidsperiod om de utsätts för
säljtryck, vilket gör det möjligt att motverka det säljtryck
som framkallas av kortsiktiga investerare och
upprätthålla en ordnad marknad för värdepapperen i
fråga. Detta ligger i de investerares intresse som har
tecknat eller köpt värdepapper i fråga i samband med en
väsentlig spridning samt i emittenternas intresse. På så
sätt kan stabilisering bidra till större förtroende för de
finansiella marknaderna bland investerare och emittenter.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och
otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (1), särskilt
artikel 8 i detta,
efter att ha inhämtat tekniska råd från Europeiska värdepapperstillsynskommittén (2), och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

I artikel 8 i direktiv 2003/6/EG anges att förbuden i
direktivet inte är tillämpliga på handel med egna aktier i
återköpsprogram eller för stabilisering av ett finansiellt
instrument, förutsatt att handeln utförs i enlighet med de
genomförandeåtgärder som antagits i detta syfte.
Handel med egna aktier i återköpsprogram och stabilisering av ett finansiellt instrument som inte omfattas av
undantaget från förbuden i direktiv 2003/6/EG enligt
artikel 8 i direktivet skall i sig inte anses utgöra marknadsmissbruk.
Undantagen i denna förordning täcker dock bara handlande som står i direkt samband med återköpsprogrammets och stabiliseringens syfte. Handlande som inte står
i direkt samband med återköpsprogrammets och stabiliseringens syfte skall därför betraktas som åtgärder som
omfattas av direktiv 2003/6/EG och som kan bli föremål
för administrativa åtgärder eller sanktioner om den
behöriga myndigheten påvisar att den berörda åtgärden
utgör marknadsmissbruk.
När det gäller handel med egna aktier i återköpsprogram
påverkar inte bestämmelserna i denna förordning
tillämpningen av rådets direktiv 77/91/EEG (3) om
samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget
avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans
intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att
bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga.

(1) EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.
(2) Europeiska värdepapperstillsynskommittén inrättades genom
kommissionens beslut 2001/527/EG (EGT L 191, 13.7.2001, s. 43).
(3) EGT L 26, 31.1.1977, s. 1.
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Stabiliseringsåtgärder kan utföras både på och utanför en
reglerad marknad och genom andra finansiella instrument än de som är upptagna eller kommer att tas upp
till handel på en reglerad marknad, vilket kan påverka
priset på det instrument som är upptaget eller kommer
att tas upp till handel på en reglerad marknad.

Värdepapper i fråga bör innefatta finansiella instrument
som blir fungibla efter en inledande period eftersom de i
huvudsak är identiska, även om de från början ger avvikande rätt till utdelning eller ränta.

23.12.2003

(20)

Om ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut
använder en övertilldelningsbestämmelse i stabiliseringssyfte skall det uppmärksammas särskilt om det leder till
en position som inte täcks av emissionsinstitutets rätt att
mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått
efter övertilldelning (greenshoe option).

(21)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med Europeiska värdepapperskommitténs ståndpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(14)

(15)

I samband med stabilisering bör blockaffärer inte
betraktas som väsentlig spridning av värdepapperen i
fråga eftersom det rör sig om tydligt avgränsade privata
transaktioner.

Om medlemsstaterna i samband med marknadsintroduktion medger handel innan den officiella handeln på en
reglerad marknad har inletts, täcker medgivandet sådan
villkorad handel.

KAPITEL I
DEFINITIONER

Artikel 1
Syfte
I denna förordning fastställs de villkor som skall uppfyllas för
att återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument
skall omfattas av undantaget i artikel 8 i direktiv 2003/6/EG.

(16)

(17)

(18)

(19)

Marknadsintegriteten kräver att emittenterna eller andra
som genomför stabiliseringen, oavsett om de handlar för
emittenternas räkning eller inte, offentliggör stabiliseringsåtgärderna på lämpligt sätt. De metoder som
används för att offentliggöra sådan information på
lämpligt sätt bör vara effektiva och kan ta hänsyn till
marknadspraxis som är godtagen av de behöriga
myndigheterna.

Det bör inrättas lämplig samordning mellan alla värdepappersföretag och kreditinstitut som genomför stabiliseringen. Under stabiliseringen bör ett värdepappersföretag eller kreditinstitut vara ansvarigt för kontakter
vid undersökningar när det gäller den behöriga myndighetens rätt att ingripa i respektive medlemsstat.

För att undvika osäkerhet bland marknadsaktörerna bör
stabiliseringsåtgärderna genomföras med beaktande av
marknadsvillkoren och försäljningspriset på värdepapperen i fråga. Dessutom bör transaktioner som
genomförs för att stänga de positioner som etablerats till
följd av stabiliseringsåtgärder göras med vederbörlig
hänsyn till de rådande marknadsvillkoren för att minimera marknadspåverkan.

Övertilldelningsbestämmelser och emissionsinstitutets
rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som
uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) hänger
nära samman med stabilisering genom att tillhandahålla
resurser och säkring (hedging) för stabiliseringsåtgärder.

Artikel 2
Definitioner
Vid tillämpning av denna förordning skall följande definitioner
gälla, utöver de definitioner som fastställs i direktiv 2003/6/EG:
1. värdepappersföretag: alla juridiska personer såsom dessa definieras i artikel 1.2 i rådets direktiv 93/22/EEG (1).
2. kreditinstitut: juridiska personer såsom dessa definieras i
artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/
12/EG (2).
3. återköpsprogram: handel med egna aktier i enlighet med
artiklarna 19–24 i rådets direktiv 77/91/EEG.
4. tidsbegränsade återköpsprogram: återköpsprogram där
försäljningsperioder och handelsvolymer fastställts när
återköpsprogrammet offentliggörs.
5. adekvat offentliggörande: offentliggörande som gjorts enligt
de förfaranden som fastställs i artikel 102.1 och artikel
103 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/
EG (3).
6. värdepapper i fråga: överlåtbara värdepapper såsom de definieras i direktiv 93/22/EEG, vilka är upptagna till handel
på en reglerad marknad eller för vilka en begäran om
upptagande till handel på en reglerad marknad har gjorts,
och vilka är föremål för väsentlig spridning.
(1) EGT L 141, 11.6.1993, s. 27.
(2) EGT L 126, 26.5.2000, s. 1.
(3) EGT L 184, 6.7.2001, s. 1.
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7. stabilisering: alla köp av eller erbjudande om att köpa
värdepapperen i fråga eller alla transaktioner i relaterade
instrument som görs av värdepappersföretag eller kreditinstitut i samband med väsentlig spridning av värdepapperen i fråga för att enbart stödja marknadspriset på värdepapperen, för en förutbestämd tidsperiod, på grund av ett
säljtryck på sådana värdepapper.
8. relaterade instrument: följande finansiella instrument (även
sådana som inte har tagits upp till handel på en reglerad
marknad eller för vilka en begäran om upptagande till
handel på en sådan marknad inte har gjorts, förutsatt att
de berörda behöriga myndigheterna har kommit överens
om lämpliga standarder för öppenhet vad gäller transaktioner i dessa instrument):
a) Kontrakt eller rättigheter att teckna, förvärva eller sälja
värdepapperen i fråga.
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14. emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option): en
option utfärdad av erbjudaren till förmån för värdepappersföretagen eller kreditinstituten inom ramen för erbjudandet som syftar till att täcka övertilldelning, och som
innebär att dessa företag eller institut kan köpa upp till en
viss volym av värdepapperen i fråga till försäljningspriset
under en begränsad tidsperiod efter erbjudandet.

KAPITEL II
ÅTERKÖPSPROGRAM

Artikel 3
Återköpsprogrammens mål

b) Derivatinstrument som avser värdepapperen i fråga.
c) Om värdepapperen i fråga är konvertibla eller utbytbara
skuldebrev, de värdepapper som dessa konvertibla eller
utbytbara skuldebrev kan omvandlas till eller bytas ut
mot.
d) Instrument som är utställda eller garanterade av emittenten eller garanten av värdepapperen i fråga och
vilkas marknadspris kan förväntas ha ett väsentligt
inflytande på priset på värdepapperen i fråga eller vice
versa.
e) Om värdepapperen i fråga är värdepapper som är
likvärdiga med aktier, de aktier som representeras av
dessa värdepapper (och alla andra värdepapper som är
likvärdiga med dessa aktier).

För att omfattas av undantaget i artikel 8 i direktiv 2003/6/EG
måste ett återköpsprogram uppfylla artiklarna 4, 5 och 6 i
denna förordning och återköpsprogrammets syfte får endast
vara att nedsätta emittentens kapital (värdemässigt eller i antal
aktier) eller uppfylla skyldigheter till följd av något av följande:
a) Konvertibla skuldinstrument.
b) Aktieoptionsprogram för anställda och andra tilldelningar
av aktier till anställda hos emittenten eller närstående
företag.

Artikel 4
Villkor för återköpsprogram och offentliggörande

9. väsentlig spridning: en nyemission, sekundäremission eller
motsvarande erbjudande av värdepapperen i fråga som
offentliggjorts och som är avskild från den vanliga handeln
både vad gäller det totala värdet av de erbjudna värdepapperen och de försäljningsmetoder som används.

1. Återköpsprogrammen måste uppfylla villkoren i artikel
19.1 i direktiv 77/91/EEG.

10. erbjudare: den hittillsvarande innehavaren av värdepapperen
i fråga eller någon annan som emitterar dem.

2. Innan handeln inleds skall fullständiga detaljer om det
program som godkänts enligt artikel 19.1 i direktiv 77/91/EEG
offentliggöras på lämpligt sätt i de medlemsstater där en emittent har begärt att hans aktier skall tas upp till handel på en
reglerad marknad.

11. tilldelning: den process eller de processer genom vilka man
fastställer antalet värdepapper i fråga som skall tilldelas de
investerare som tidigare har tecknat sig för eller ansökt om
dem.

Dessa detaljer måste innehålla programmets syften enligt vad
som avses i artikel 3, maximal ersättning, maximalt antal aktier
som får förvärvas samt den tidsperiod för vilken medgivande
till programmet har getts.

12. kompletterande stabilisering: värdepappersföretags eller kreditinstituts tillämpning av en övertilldelningsbestämmelse
eller av emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) i samband med väsentlig spridning av värdepapperen i fråga enbart för att underlätta stabilisering.
13. övertilldelningsbestämmelse: ett villkor i emissionsgarantiavtalet eller emissionsinstitutsavtalet som gör det möjligt att
tillåta teckning av eller erbjudande om att köpa ett större
antal värdepapper i fråga än vad som ursprungligen
erbjöds.

Senare förändringar av programmet måste offentliggöras på
lämpligt sätt i medlemsstaterna.
3. Emittenten skall ha rutiner som säkerställer att emittenten
uppfyller sina rapporteringsskyldigheter för handeln till den
behöriga myndigheten för den reglerade marknad där aktierna
har tagits upp till handel. Dessa rutiner skall registrera alla
transaktioner som avser återköpsprogram, däribland den information som anges i artikel 20.1 i direktiv 93/22/EEG.
4. Emittenten skall offentliggöra närmare uppgifter om alla
transaktioner som avses i punkt 3 senast vid slutet av den
sjunde handelsdagen efter det att transaktionen utfördes.
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Artikel 5
Handelsvillkor
1.
När det gäller priser får en emittent inte köpa aktier till
en högre kurs än den högsta av följande två kurser när handel
utförs i återköpsprogram: kursen vid det senaste oberoende
avslutet och den högsta gällande oberoende säljkursen på de
handelsplatser där återköp sker.
Om handelsplatsen inte är en reglerad marknad skall kursen
vid det senaste oberoende avslutet eller den högsta gällande
oberoende säljkursen på den reglerade marknaden i medlemsstaten där köpet genomförs gälla som referensvärde.
Om emittenten genomför köpet av egna aktier genom derivatinstrument får lösenpriset på dessa derivatinstrument inte
överstiga det högsta av kursen vid det senaste oberoende
avslutet och den högsta gällande oberoende säljkursen.
2.
När det gäller volym får en emittent per dag inte köpa
mer än 25 procent av den genomsnittliga dagliga omsättningen
av aktierna på den reglerade marknad där köpet genomförs.
Den genomsnittliga dagliga omsättningen måste vara baserad
på den genomsnittliga dagliga omsättningen under månaden
innan den månad programmet offentliggjordes och den
fastställda omsättningen skall gälla för den medgivna programperioden.
Om programmet inte hänvisar till denna volym, skall uppgiften
om den genomsnittliga dagliga volymen baseras på den genomsnittliga dagliga omsättningen under de 20 närmast föregående
handelsdagarna innan köpdatum.

23.12.2003

c) Handel när emittenten har beslutat att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation enligt artikel 6.2 i direktiv
2003/6/EG.
2. Punkt 1 a skall inte gälla om emittenten är ett värdepappersföretag eller kreditinstitut och har inrättat effektiva informationshinder (vattentäta skott mellan enheterna i institutet),
som är föremål för tillsyn av den behöriga myndigheten, mellan
de som ansvarar för hantering av insiderinformation som direkt
eller indirekt avser emittenten och de som ansvarar för beslut
med avseende på handel med egna aktier (däribland handel
med egna aktier för kunds räkning), när handel sker med egna
aktier på grundval av sådana beslut.
Punkt 1 b och c skall inte gälla om emittenten är ett värdepappersföretag eller kreditinstitut och har inrättat effektiva informationshinder (vattentäta skott mellan enheterna i institutet),
som är föremål för tillsyn av den behöriga myndigheten, mellan
de som ansvarar för hantering av insiderinformation som direkt
eller indirekt avser emittenten (däribland beslut om handel
inom ramen för återköpsprogrammet) och de som ansvarar för
handel med egna aktier för kunds räkning, när handel sker med
egna aktier för dessa kunders räkning.
3.

Punkt 1 skall inte gälla om

a) emittenten har infört ett tidsbegränsat återköpsprogram,
eller om
b) återköpsprogrammet förvaltas av ett värdepappersföretag
eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut för emittentens aktier oberoende av och utan inflytande från emittenten med hänsyn till den tidpunkt då återköp sker.

KAPITEL III

3.
Vid tillämpning av punkt 2 kan emittenten vid extremt
låg likviditet på den relevanta marknaden överskrida tjugofemprocentsgränsen, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

STABILISERING AV ETT FINANSIELLT INSTRUMENT

a) Emittenten informerar den behöriga myndigheten för den
relevanta marknaden i förväg om sin avsikt att avvika från
tjugofemprocentsgränsen.

Artikel 7

b) Emittenten informerar allmänheten på lämpligt sätt att han
kan komma att avvika från tjugofemprocentsgränsen.

Villkor för stabilisering

c) Emittenten överskrider inte 50 procent av den genomsnittliga dagliga volymen.

För att omfattas av undantaget i artikel 8 i direktiv 2003/6/EG
skall stabilisering av finansiella instrument genomföras enligt
artiklarna 8, 9 och 10 i denna förordning.

Artikel 6

Artikel 8

Begränsningar
1.
För att omfattas av undantaget i artikel 8 i direktiv 2003/
6/EG skall emittenten under sitt deltagande i ett återköpsprogram inte delta i följande handel:
a) Försäljning av egna aktier under programmets löptid.
b) Handel under en period, som enligt den medlemsstats lagar
där handeln äger rum, är en stängd period.

Tidsbestämda villkor för stabilisering
1. Stabilisering skall bara genomföras under en begränsad
tidsperiod.
2. Vid en offentliggjord marknadsintroduktion skall tidsperioden som avses i punkt 1 börja den dag när handeln med
värdepapperen i fråga inleds på den reglerade marknaden och
löpa ut senast 30 kalenderdagar därefter när det gäller aktier
och andra likvärdiga värdepapper.
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Om en offentliggjord marknadsintroduktion äger rum i en
medlemsstat, som tillåter handel med värdepapper innan
handeln inleds på en reglerad marknad, skall tidsperioden som
avses i punkt 1 börja den dag när ett adekvat offentliggörande
av det slutligt fastställda priset på värdepapperen i fråga görs
och löpa ut senast 30 kalenderdagar därefter, förutsatt att all
sådan handel utförs enligt de eventuella bestämmelserna, däribland bestämmelser om offentliggörande och handelsrapportering, på den reglerade marknad där värdepapperen i fråga
skall tas upp till handel.
3.
Vid en sekundäremission eller motsvarande erbjudande
skall tidsperioden som avses i punkt 1 börja den dag när ett
adekvat offentliggörande av det slutligt fastställda priset på
värdepapperen i fråga görs och löpa ut senast 30 kalenderdagar
efter dagen för tilldelningen när det gäller aktier och andra
likvärdiga värdepapper.
4.
För obligationer och andra former av skuldebrev (som
inte är konvertibla eller utbytbara mot aktier eller andra likvärdiga värdepapper) skall tidsperioden som avses i punkt 1 börja
den dag ett adekvat offentliggörande av villkoren för erbjudandet av värdepapperen i fråga görs (dvs. den dag som den
erbjudna räntan i förhållande till referensvärdet har offentliggjorts) och löpa ut senast 30 kalenderdagar efter det datum då
emittenten av instrumenten tog emot betalning för instrumenten, eller om detta inträffar tidigare, senast 60 kalenderdagar efter dagen för tilldelningen av värdepapperen i fråga.
5.
För skuldebrev som är konvertibla eller utbytbara mot
aktier eller andra likvärdiga värdepapper skall tidsperioden som
avses i punkt 1 börja den dag ett adekvat offentliggörande av
de slutgiltiga villkoren för erbjudandet av värdepapperen i fråga
görs och löpa ut senast 30 kalenderdagar efter det datum då
emittenten av instrumenten tog emot betalning för instrumenten, eller om detta inträffar tidigare, senast 60 kalenderdagar efter dagen för tilldelningen av värdepapperen i fråga.

Artikel 9
Villkor för offentliggörande och rapportering av stabilisering
1.
Följande information skall offentliggöras på lämpligt sätt
av emittenter, erbjudare eller andra som genomför stabiliseringen, oavsett om denne handlar för dessa personers räkning
eller inte, innan erbjudandeperioden för värdepapperen i fråga
har inletts:
a) Det faktum att stabilisering kan komma att genomföras,
men att det inte finns någon garanti för att den kommer att
genomföras och att den kan upphöra när som helst.
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e) Förekomsten av och den maximala omfattningen av en
övertilldelningsbestämmelse eller rätt för emissionsinstitutet
att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått
efter övertilldelning (greenshoe option), löptiden för en
sådan option och alla villkor för att utnyttja övertilldelningsbestämmelsen eller optionen.
Tillämpningen av bestämmelserna i denna punkt skall inte gälla
för erbjudanden som omfattas av genomförandeåtgärderna i
direktiv nr 2004/…/EG [direktivet om prospekt] från och med
den dag då dessa åtgärder träder i kraft.
2. Utan att det påverkar artikel 12.1 c i direktiv 2003/6/EG
skall närmare uppgifter om alla stabiliseringstransaktioner
anmälas av emittenter, erbjudare eller andra personer som
genomför stabiliseringen, oavsett om dessa handlar för sådana
personers räkning eller inte, till den behöriga myndigheten för
den reglerade marknaden senast vid slutet av den sjunde
handelsdagen efter det att transaktionen utfördes.
3. Senast en vecka efter stabiliseringsperiodens slut skall
emittenterna, erbjudarna eller andra personer som utför stabiliseringen, oavsett om dessa handlar för sådana personers
räkning eller inte, till allmänheten på lämpligt sätt offentliggöra
följande information:
a) Huruvida en stabilisering utfördes eller inte.
b) Det datum då stabiliseringen inleddes.
c) Det datum då stabilisering senast genomfördes.
d) Det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för
vart och ett av de datum under vilka stabiliseringstransaktioner genomfördes.
4. Emittenter, erbjudare eller andra som genomför stabiliseringen, oavsett om dessa handlar för sådana personers räkning
eller inte, skall registrera varje stabiliseringsorder eller stabiliseringstransaktion tillsammans med minst den information som
anges i artikel 20.1 i direktiv 93/22/EEG, utvidgad till att
omfatta finansiella instrument som inte är upptagna eller
kommer att tas upp till handel på en reglerad marknad.
5. Om flera värdepappersföretag eller kreditinstitut utför
stabiliseringen skall en av dessa, oavsett om de handlar med
eller utan uppdrag av emittenten eller erbjudaren, vara ansvarig
för kontakter vid frågor från den berörda myndigheten för den
reglerade marknad på vilken värdepapperen i fråga har tagits
upp till handel.

b) Det faktum att stabiliseringstransaktioner syftar till att stödja
marknadspriset på värdepapperen i fråga.

Artikel 10

c) Början och slutet på den period under vilken stabilisering
kan äga rum.

Särskilda prisvillkor

d) Den stabiliseringsansvariges identitet, förutsatt att den inte
är okänd vid tidpunkten för offentliggörandet, i vilket fall
den skall offentliggöras innan några stabiliseringsåtgärder
inleds.

1. Vid erbjudanden som avser aktier och andra värdepapper
som är likvärdiga med aktier får stabilisering av värdepapperen
i fråga under inga omständigheter genomföras till högre pris än
det fastställda erbjudandepriset.
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2.
Vid erbjudanden som avser skuldebrev som är konvertibla
eller utbytbara mot de instrument som avses i punkt 1 får
stabilisering inte under några omständigheter genomföras över
marknadspriset för dessa instrument vid tidpunkten för offentliggörandet av de slutgiltiga villkoren för det nya erbjudandet.
Artikel 11
Villkor för kompletterande stabilisering
För att omfattas av undantaget i artikel 8 i direktiv 2003/6/EG
skall kompletterande stabilisering genomföras enligt artikel 9 i
denna förordning och enligt följande:
a) Värdepapperen i fråga får bara övertilldelas under teckningsperioden och till erbjudandepriset.
b) En position som uppkommer genom att ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut utnyttjar en övertilldelningsbestämmelse och som inte omfattas av emissionsinstitutets rätt
att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått
efter övertilldelning (greenshoe option), får inte överstiga 5
procentav det ursprungliga erbjudandet.
c) Emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en
position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe
option) får endast utnyttjas av innehavarna av en sådan
option när värdepapperen i fråga har övertilldelats.
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d) Emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en
position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe
option) får inte uppgå till mer än 15 procent av det
ursprungliga erbjudandet.
e) Löptiden för emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren
neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning
(greenshoe option) skall vara densamma som den stabiliseringsperiod som anges i artikel 8.
f) Utnyttjande av emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren
neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning
(greenshoe option) skall offentliggöras så snart som möjligt
med alla väsentliga uppgifter, däribland tidpunkten för
utnyttjandet och de berörda värdepapperens antal och slag.
KAPITEL IV
SLUTBESTÄMMELSE

Artikel 12
Ikraftträdande
Denna förordning skall träda i kraft i medlemsstaterna samma
dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2274/2003
av den 22 december 2003
om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för år 2004 för tapioka med ursprung i
Thailand
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

Mot bakgrund av gjorda erfarenheter och med hänsyn
till att gemenskapens koncession fastställer en total kvantitet för fyra år med en högsta årlig kvantitet på
5 500 000 ton, är det lämpligt att fortsätta tillämpa de
åtgärder som gör det möjligt dels att, under vissa
omständigheter, underlätta övergången till fri omsättning
för de produktkvantiteter som överstiger de mängder
som uppgivits i importlicenserna, dels att godkänna en
överföring av de kvantiteter som motsvarar skillnaden
mellan de mängder som uppges i importlicenserna och
de mindre mängder som faktiskt importerats.

(6)

För att säkerställa att avtalet tillämpas korrekt är det
nödvändigt att inrätta ett strikt och systematiskt
kontrollsystem som tar hänsyn till uppgifterna i den
thailändska exportlicensen och till de thailändska
myndigheternas praxis vid utfärdandet av exportlicenser.

(7)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den
18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL
som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel
XXIV.6 (1) avslutats, särskilt artikel 1.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen har, inom ramen för de multilaterala
handelsförhandlingarna i Världshandelsorganisationen,
åtagit sig att öppna en tullkvot på 21 miljoner ton för
produkter enligt KN-nummer 0714 10 10, 0714 10 91
och 0714 10 99 med ursprung i Thailand och per
fyraårsperiod inom vilken tullsatsen skall minskas till
6 %. Kvoten skall öppnas och förvaltas av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(2)

(3)

(4)

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

Förvaltningssystemet skall säkra att endast produkter
som har sitt ursprung i Thailand kan importeras inom
kvoten. Därför bör importlicenser även fortsättningsvis
endast beviljas på villkor att en exportlicens utfärdad av
de thailändska myndigheterna uppvisas och att förlagan
till licensen har meddelats till kommissionen.

Importen till gemenskapsmarknaden av de berörda
produkterna har traditionellt förvaltats per kalenderår
och det är lämpligt att behålla detta system. En kvot för
år 2004 bör därför öppnas.

Ett villkor för import av produkter enligt KN-nummer
0714 10 10, 0714 10 91 och 0714 10 99 bör vara att
det uppvisas en importlicens i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000
om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet
med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (2), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 325/2003 (3), och kommissionens
förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om
särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med
import- och exportlicenser för spannmål och ris (4).
EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.
EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.
EUT L 47, 21.2.2003, s. 21.
EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.

KAPITEL I
ÖPPNANDE AV KVOTEN

Artikel 1
1. En tullkvot skall öppnas för perioden 1 januari–31
december 2004 för import av 5 500 000 ton tapioka enligt
KN-nummer 0714 10 10, 0714 10 91 och 0714 10 99 med
ursprung i Thailand.
Värdetullen för kvoten skall vara 6 %.
Kvoten skall ha löpnummer 09.4008.
2. De produkter som avses i punkt 1 skall omfattas av den
ordning som föreskrivs i denna förordning, på villkor att de
importeras enligt importlicenser vilka utfärdats mot uppvisande
av en exportlicens för export till gemenskapen, vilken skall ha
utfärdats av Department of Foreign Trade, Ministry of
Commerce, Government of Thailand, nedan kallad ”exportlicens”.
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KAPITEL II
EXPORTLICENSER

Artikel 2
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censen skall emellertid det utfärdande organet på originalet
uppge vilken kvantitet som har utnyttjats, stämpla det och
sända tillbaka det till den berörda parten.
Endast den kvantitet som angivits under utskeppningvikt på
exportlicensen skall komma i fråga för utfärdande av importlicens.

1.
Exportlicensen skall utfärdas i ett original och i minst en
kopia i enlighet med förlagan i bilagan.
Blankettens format skall vara ca 210 × 297 mm. Originalet
skall upprättas på vitt papper med gult guillocherat bakgrundstryck som gör varje förfalskning med mekaniska eller kemiska
metoder synlig.
2.

Exportlicensen skall fyllas i på engelska.

3.
Originallicensen och kopiorna skall fyllas i antingen på
maskin eller för hand. I det senare fallet skall de fyllas i med
bläck och med versaler.
4.
Varje exportlicens skall innehålla ett förtryckt serienummer. Det skall dessutom i det översta fältet innehålla ett
licensnummer. Kopiorna skall ha samma nummer som originalet.

Artikel 3
1.
En exportlicens som utfärdas under perioden 1 januari–
31 december 2004 skall vara giltig i 120 dagar från och med
utfärdandedagen. Utfärdandedagen skall räknas in i licensens
giltighetstid.

Artikel 5
Om det konstateras att de kvantiteter som faktiskt lossats under
en viss leverans överstiger de kvantiteter som angivits på den
eller de importlicenser som utfärdats för leveransen skall de
behöriga myndigheterna som utfärdat importlicensen eller
importlicenserna i fråga, på importörens begäran och så snart
som möjligt per telex eller fax meddela kommissionen numret
eller numren på de thailändska exportlicenserna, numret eller
numren på importlicenserna, överskottskvantiteten samt fartygets namn.
Kommissionen skall ta kontakt med de thailändska myndigheterna så att nya exportlicenser kan utfärdas.
I väntan på dessa skall överskottskvantiteterna inte få övergå i
fri omsättning på de villkor som anges i denna förordning, så
länge som nya importlicenser för de berörda kvantiteterna inte
läggs fram.
Nya importlicenser skall utfärdas på de villkor som anges i
artikel 10.

Licensen skall endast vara giltig om fälten är korrekt ifyllda och
om den är attesterad enligt punkt 2. Utskeppningsvikten skall
anges med siffror och med bokstäver.
Artikel 6
2.
Exportlicensen är korrekt attesterad om utfärdandedagen
uppges och om den är stämplad av det utfärdande organet och
är undertecknad av den eller de personer som är bemyndigade
att underteckna den.

KAPITEL II
IMPORTLICENSER

Artikel 4
Ansökningar om importlicenser för produkter enligt KNnummer 0714 10 10, 0714 10 91 och 0714 10 99 med
ursprung i Thailand skall göras i enlighet med förordning (EG)
nr 1291/2000 och förordning (EG) nr 1342/2003 och skall
lämnas in till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna
samt åtföljas av exportlicensen i original.
Exportlicensen i original skall behållas av den myndighet som
utfärdar importlicensen. I det fall ansökan om importlicens
endast omfattar en del av den kvantitet som anges i exportli-

Om det konstateras att de kvantiteter som faktiskt lossats under
en viss leverans är högst 2 % större än de kvantiteter som
omfattas av den eller de framlagda importlicenserna, skall
genom undantag från artikel 5 tredje stycket de behöriga
myndigheterna i den medlemsstat där produkterna övergår till
fri omsättning, på importörens begäran tillåta övergång till fri
omsättning för överskottskvantiteterna, om importören betalar
en värdetull på högst 6 % och ställer en säkerhet som
motsvarar skillnaden mellan den tull som anges i gemensamma
tulltaxan och den tull som betalats.
Säkerheten skall frisläppas när en kompletterande importlicens
för kvantiteterna i fråga har lagts fram för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där produkterna övergår till fri
omsättning. Ansökan om kompletterande licens är inte
underställd kravet på den säkerhet för licensen som anges i
artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 och i artikel 8 i
den här förordningen.
Den kompletterande licensen skall utfärdas på de villkor som
anges i artikel 10 och på villkor att en eller flera nya exportlicenser utfärdade av de thailändska myndigheterna läggs fram.
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Den kompletterande importlicensen skall i fält 20 innehålla en
av följande uppgifter:

Artikel 9

— Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE)
no 2274/2003

1. Ansökan om importlicens och själva licensen skall i fält 8
innehålla uppgiften ”Thailand”.

— Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2274/2003, artikel
6

2.

— Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr.
2274/2003

Licensen skall innehålla följande uppgifter:

a) I fält 24 en av följande uppgifter:
— Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2274/2003]

— Συµπληρωµατικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2274/2003

— Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF)
nr. 2274/2003)

— Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC)
No 2274/2003

— Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2274/2003)

— Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2274/2003,
article 6

— Τελωνειακός δασµός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία
[κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2274/2003]

— Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2274/2003 articolo 6
— Aanvullend certificaat — artikel 6, van Verordening (EG)
nr. 2274/2003
— Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE)
n.o 2274/2003
— Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2274/2003, 6 artikla
— Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 2274/
2003.
Säkerheten skall vara förverkad för de kvantiteter för vilka en
kompletterande importlicens inte lagts fram inom en tidsfrist
på fyra månader, utom i fall av force majeure, räknat från och
med dagen för godkännandet av den deklaration om övergång
till fri omsättning som avses i första stycket. Säkerheten skall
vara förverkad för de kvantiteter för vilka den kompletterande
importlicensen inte har kunnat utfärdas enligt artikel 10, första
stycket.
När den behöriga myndigheten har avskrivit och attesterat den
kompletterande importlicensen i samband med frisläppandet av
den säkerhet som avses i första stycket, skall licensen så snart
som möjligt sändas tillbaka till det utfärdande organet.

— Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation
(EC) No 2274/2003)
— Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement
(CE) no 2274/2003]
— Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento
(CE) n. 2274/2003]
— Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening
(EG) nr. 2274/2003)
— Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2274/2003]
— Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2274/
2003)
— Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG)
nr 2274/2003)
b) I fält 20:
i) Fartygets namn (namnet på det fartyg som anges i den
thailändska exportlicensen).
ii) Den thailändska exportlicensens nummer och datum.
3. Importlicensen kan endast accepteras som stöd för deklarationen om övergång till fri omsättning om det bland annat
framgår av en kopia av det konossement som den berörda
parten lägger fram, att de produkter för vilka övergång till fri
omsättning begärs, har transporterats till gemenskapen på det
fartyg som uppges på importlicensen.

Artikel 7
Ansökningar om importlicens enligt den här förordningen skall
få lämnas in i alla medlemsstater och utfärdade licenser skall
vara giltiga i hela gemenskapen.
Artikel 5.1 första stycket fjärde strecksatsen i förordning (EG)
nr 1291/2000 skall inte tillämpas på import som genomförs
inom ramen för den här förordningen.

4. Med förbehåll av artikel 6 i den här förordningen och
genom undantag från artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/
2000 får den kvantitet som övergår till fri omsättning inte vara
större än den som anges i fält 17 och 18 i importlicensen.
Siffran 0 skall i detta sammanhang uppges i fält 19 i den aktuella licensen.

Artikel 10
Artikel 8
Genom undantag från artikel 10 i förordning (EG) nr 1342/
2003 skall säkerheten för de importlicenser som avses i denna
förordning vara 5 euro per ton.

Importlicensen skall utfärdas den femte arbetsdagen efter det
att ansökan lämnades in, utom i de fall då kommissionen via
telex eller telefax informerat de behöriga myndigheterna i
medlemsstaten om att de villkor som fastställs i denna förordning inte är uppfyllda.
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På begäran av den berörda parten och efter kommissionens
samtycke via telex eller telefax, får licensen utfärdas inom en
kortare tidsfrist.
Om de villkor som gäller för utfärdande av licensen inte är
uppfyllda får kommissionen i förekommande fall, efter samråd
med de thailändska myndigheterna, vidta lämpliga åtgärder.
Artikel 11
Trots vad som sägs i artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003,
skall importlicensens sista giltighetsdag motsvara exportlicensens sista giltighetsdag plus 30 dagar.

23.12.2003

b) namnet på den som ansöker om importlicens.
c) det exportlicensnummer som anges i licensens översta fält.
d) exportlicensens utfärdandedag.
e) den totala kvantitet för vilken exportlicensen utfärdats.
f) exportörens namn, vilket anges i exportlicensen.
2. Senast i slutet av första halvåret 2005 skall de myndigheter som ansvarar för utfärdandet av importlicenser till
kommissionen per telex eller telefax översända den fullständiga
förteckningen över de icke avskrivna kvantiteter som anges på
baksidan av importlicenserna och fartygets namn samt de
berörda exportlicensernas nummer.

Artikel 12
1.
Medlemsstaterna skall varje dag per telex eller telefax
meddela kommissionen följande uppgifter om varje ansökan
om importlicens:
a) vilken kvantitet som begärs för varje importlicens, i
förekommande fall med angivelse av ”kompletterande
importlicens”.

KAPITEL IV
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2275/2003
av den 22 december 2003
om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i
”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” (Spressa
delle Giudicarie)
(4)

Detta produktnamn kan därför tas upp i ”Register över
skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” och därmed vara skyddat inom
gemenskapen såsom skyddad ursprungsbeteckning.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den
14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 806/2003 (2), särskilt artikel 6.3 och
6.4 i denna, och

(5)

Bilagan till denna förordning kompletterar bilagan till
kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 (4), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2206/2003 (5).

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

Italien har i enlighet med artikel 5 i förordning (EEG) nr
2081/92 till kommissionen lämnat in en ansökan om
registrering av produktnamnet ”Spressa delle Giudicarie”
som skyddad ursprungsbeteckning.

(2)

I enlighet med artikel 6.1 i den förordningen har det
konstaterats att ansökan är förenlig med den förordningen, särskilt att den innehåller alla de uppgifter som
föreskrivs i artikel 4 i den förordningen.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr
2081/92 har framställts till kommissionen till följd av
offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning (3)
av det produktnamn som anges i bilagan till den här
förordningen.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 skall kompletteras med
det produktnamn som anges i bilagan till denna förordning och
detta produktnamn skall tas upp i ”Register över skyddade
ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar”
i egenskap av skyddad ursprungsbeteckning (SUB), i enlighet
med artikel 6.3 i förordning (EEG) nr 2081/92.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1.
(2) EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
(3) EUT C 88, 11.4.2003, s. 12 (Spressa delle Giudicarie).

(4) EGT L 327, 18.12.1996, s. 11.
(5) EUT L 330, 18.12.2003, s. 13.
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BILAGA
PRODUKTER I BILAGA I TILL FÖRDRAGET, AVSEDDA SOM LIVSMEDEL
Ost
ITALIEN
Spressa delle Giudicarie (SUB)
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2276/2003
av den 22 december 2003
om öppnande av tullkvoter och om fastställande av de tullar som skall tillämpas inom ramen för
dessa tullkvoter på import till Europeiska gemenskapen av vissa bearbetade jordbruksprodukter
med ursprung i Egypten
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

förordning (EG) nr 1460/96 av den 25 juli 1996 om
tillämpningsföreskrifter för systemet med förmånsbehandling i handeln med vissa varor som framställs
genom bearbetning av jordbruksprodukter, enligt artikel
7 i rådets förordning (EG) nr 3448/93 (6).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6
december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som
framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2580/2000 (2), särskilt artikel
7.2 i denna, och

(6)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2
juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex
för gemenskapen (7) fastställs regler för förvaltningen av
tullkvoter. Det bör fastställas att de tullkvoter som
öppnas genom denna förordning förvaltas i enlighet
med dessa bestämmelser.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
övergripande frågor rörande handel med bearbetade
jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I avvaktan på avslutandet av det förfarande som är
nödvändigt för ratificering och ikraftträdande av
Europa–Medelhavsavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Egypten, å andra sidan,
vilket undertecknades den 25 juni 2001, har ett avtal
genom skriftväxling angående provisorisk tillämpning av
handelsbestämmelserna i Europa–Medelhavsavtalet om
upprättandet av en associering med Egypten, nedan
kallat ”avtalet”, ingåtts vilket träder i kraft den 1 januari
2004. Rådet har godkänt detta avtal genom beslut av
den 19 december 2003 angående provisorisk tillämpning av handelsbestämmelserna i och kompletterande
åtgärder till Europa–Medelhavsavtalet om upprättandet
av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och
deras medlemsstater, å ena sidan, och Egypten (3), å
andra sidan.
Avtalet ersätter handelsbestämmelserna i det samarbetsavtal som ingicks mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Egypten den 18 januari 1977 (4) och
bestämmelserna i avtalet mellan medlemsstaterna i Europeiska kol- och stålgemenskapen och Egypten, vilket
undertecknades i Bryssel den 18 januari 1977 (5).
Enligt handelsbestämmelserna i avtalet skall för vissa
bearbetade jordbruksprodukter ömsesidiga medgivanden
tillämpas när det gäller importtullar.

(4)

Gemenskapens medgivanden rör import av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Egypten. Dessa
medgivanden ges i form av fullständig befrielse från
tullar, befrielse från värdetullar och nedsättning av specifika tullar inom ramen för årliga tullkvoter.

(5)

Det bör öppnas årliga tullkvoter baserade på avtalet. De
tullar som tillämpas inom ramen för dessa årliga tullkvoter bör vara föremål för en särskild beräkning. Denna
beräkning bör göras i enlighet med kommissionens

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

EGT L 318, 20.12.1993, s. 18.
EGT L 298, 25.11.2000, s. 15.
Ännu ej offentliggjort i EUT.
EGT L 266, 27.9.1978, s. 2.
EGT L 316, 12.12.1979, s. 2.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De årliga tullkvoter för produkter med ursprung i Egypten som
anges i bilaga I till denna förordning skall vara öppna från och
med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2004,
samt från och med den 1 januari till och med den 31 december
under de därpå följande åren enligt de villkor som anges i
samma bilaga.
Artikel 2
De gemenskapstullkvoter som avses i artikel 1 skall förvaltas av
kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artiklarna
308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.
Artikel 3
De tullar som skall tillämpas inom ramen för tullkvoterna från
och med den 1 januari 2004 på import av de varor med
ursprung i Egypten som omfattas av tabell 3 i bilaga II till
protokoll nr 3 till avtalet mellan gemenskapen och Egypten
fastställs i bilagorna I, II och III till denna förordning.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.
(6) EGT L 187, 26.7.1996, s. 18.
(7) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1334/2002 (EGT L 187, 26.7.2003, s. 16).
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
Tullkvoter som skall tillämpas på import av produkter med ursprung i Egypten under 2004 och därpå följande
år samt tullar som skall tillämpas inom ramen för de årliga tullkvoterna från och med den 1 januari 2004 på
import till gemenskapen av vissa varor som omfattas av förordning (EG) nr 3448/93 och som har ursprung i
Egypten

Löpnummer

09.1773

KN-nummer

ex 1704

1704 10

Varuslag

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande
kakao, med undantag av lakritsextrakt innehållande mer än
10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser

Årlig kvot för 2004
och följande år
(i ton)

Tillämpliga tullar (*)

1 000

– Tuggummi, även överdraget med socker:
– – Innehållande mindre än 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros):

1704 10 11

– – – I plattor

0 % + 18,9 euro/100 kg
max 12,5 %

1704 10 19

– – – Annat

0 % + 18,9 euro/100 kg
max 12,5 %

– – Innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet
invertsocker beräknat som sackaros):
1704 10 91

– – – I plattor

0 % + 21,6 euro/100 kg
max 12,7 %

1704 10 99

– – – Annat

0 % + 21,6 euro/100 kg
max 12,7 %

1704 90

– Andra slag:

1704 90 30

– – Vit choklad

0 % + 31,5 max
13,2 % + 11,5 euro/100 kg

– – Andra:
1704 90 51

– – – Massor, pastor, mandelmassor, löst förpackade i
förpackningar med nettovikt av minst 1 kg

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1704 90 55

– – – Pastiller, tabletter o.d. mot hosta

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1704 90 61

– – – Dragéer

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

– – – Andra:
1704 90 65

– – – – Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av
konfektyrer

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1704 90 71

– – – – Karameller o.d., även fyllda

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1704 90 75

– – – – Kola o.d.

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

– – – – Andra:
1704 90 81

– – – – – Tabletter framställda genom sammanpressning

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1704 90 99

– – – – – Andra

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

23.12.2003

Löpnummer

09.1774
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KN-nummer

ex 1806

Varuslag

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande
kakao, andra än enligt nr 1806 10 15:

L 336/49
Årlig kvot för 2004
och följande år
(i ton)

Tillämpliga tullar (*)

1 200

1806 10

– Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

1806 10 20

– – Innehållande minst 5 viktprocent men mindre än 65 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som
sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

0 % + 17,6 euro/100 kg

1806 10 30

– – Innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80
viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt
som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

0 % + 21,9 euro/100 kg

1806 10 90

– – Innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet
invertsocker uttryckt som sackaros) eller isoglukos
uttryckt som sackaros

0 % + 29,3 euro/100 kg

1806 20

– Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger
vägande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform,
pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare
eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än
2 kg:

1806 20 10

– – Innehållande minst 31 viktprocent kakaosmör eller
sammanlagt minst 31 viktprocent kakaosmör och
mjölkfett

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1806 20 30

– – Innehållande sammanlagt minst 25, men mindre än 31
viktprocent kakaosmör och mjölkfett

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

– – Andra:
1806 20 50

– – – Innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1806 20 70

– – – ”Chocolate milk crumb”

0 % EAR

1806 20 80

– – – Chokladglasyr

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1806 20 95

– – – Andra

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

– Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger:
1806 31 00

– – Fyllda

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1806 32

– – Ofyllda:

1806 32 10

– – – Med tillsats av spannmål, frukt eller nötter

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1806 32 90

– – – Andra

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1806 90

– Andra slag:
– – Choklad och varor av choklad:
– – – Konfekt, även med fyllning:

1806 90 11

– – – – Innehållande alkohol

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1806 90 19

– – – – Andra

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

– – – Andra:
1806 90 31

– – – – Fyllda

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1806 90 39

– – – – Ofyllda

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

L 336/50

Löpnummer

09.1774
(forts.)

09.1775
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KN-nummer

Varuslag

23.12.2003
Årlig kvot för 2004
och följande år
(i ton)

Tillämpliga tullar (*)

1806 90 50

– – Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1806 90 60

– – Smörgåspålägg innehållande kakao

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1806 90 70

– – Kakaoberedningar för framställning av drycker

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

1806 90 90

– – Andra

0 % + EAR (1) max
13 % + AD S/Z R (2)

ex 1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne,
gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött
eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous,
även beredd, med undantag av fyllda pastaprodukter enligt
nr 1902 20 10 och 1902 20 30:

1 500

– Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt
beredda:
1902 11 00

– – Innehållande ägg

0 % + 17,2 euro/100 kg

1902 19

– – Andra:

1902 19 10

– – – Utan innehåll av vanligt vetemjöl

0 % + 17,2 euro/100 kg

1902 19 90

– – – Andra

0 % + 14,7 euro/100 kg

1902 20

– Fyllda pastaprodukter (även kokta eller på annat sätt
beredda):
– – Andra:

09.1776

1902 20 91

– – – Kokta

0 % + 4,2 euro/100 kg

1902 20 99

– – – Andra

0 % + 11,9 euro/100 kg

1902 30

– Andra pastaprodukter:

1902 30 10

– – Torkade

0 % + 17,2 euro/100 kg

1902 30 90

– – Andra

0 % + 6,7 euro/100 kg

1902 40

– Couscous:

1902 40 10

– – Inte beredda

0 % + 17,2 euro/100 kg

1902 40 90

– – Andra

0 % + 6,7 euro/100 kg

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t. ex. majsflingor); spannmål (annan än majs) i form av korn eller
flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl
och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte
nämnd eller inbegripen någon annanstans:

1904 10

– Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter:

1904 10 10

– – Framställda av majs

0 % + 14 euro/100 kg

1904 10 30

– – Framställda av ris

0 % + 32,2 euro/100 kg

1904 10 90

– – Andra

0 % + 23,5 euro/100 kg

1904 20

– Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmålsflingor eller av blandningar av orostade och rostade spannmålsflingor eller svällning av spannmål:

1 000

23.12.2003
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KN-nummer

1904 20 10

Varuslag

L 336/51
Årlig kvot för 2004
och följande år
(i ton)

– – Beredningar av müslityp baserade på orostade spannmålsflingor

Tillämpliga tullar (*)

0 + EAR

– – Andra:

09.1777

1904 20 91

– – – Framställda av majs

0 % + 14 euro/100 kg

1904 20 95

– – – Framställda av ris

0 % + 32,2 euro/100 kg

1904 20 99

– – – Andra

0 % + 23,5 euro/100 kg

1904 30 00

– Bulgurvete

0 % + 17,9 euro/100 kg

1904 90

– Andra slag:

1904 90 10

– – Risprodukter

0 % + 32,2 euro/100 kg

1904 90 80

– – Andra

0 % + 17,9 euro/100 kg

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande
kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag
som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och
liknande produkter:

1905 10 00

– Knäckebröd

1905 20

– Kryddade kakor s.k. ”pain d'épices”:

1905 20 10

– – Innehållande mindre än 30 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

0 % + 12,8 euro/100 kg

1905 20 30

– – Innehållande minst 30 men mindre än 50 viktprocent
sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

0 % + 17,2 euro/100 kg

1905 20 90

– – Innehållande minst 50 viktprocent sackaros (inbegripet
invertsocker uttryckt som sackaros)

0 % + 21,9 euro/100 kg

1 200

0 % + 9,1 euro/100 kg

– Söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers):
1905 31

– – Söta kex, småkakor o.d.:
– – – Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra
beredningar innehållande kakao:

1905 31 11

– – – – I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst
85 g

0 % + EAR (1) max
16,9 % + AD S/Z R (2)

1905 31 19

– – – – Andra

0 % + EAR (1) max
16,9 % + AD S/Z R (2)

– – – Andra:
1905 31 30

– – – – Innehållande minst 8 viktprocent mjölkfett

0 % + EAR (1) max
16,9 % + AD S/Z R (2)

– – – – Andra:
1905 31 91

– – – – – Kex med mellanlägg

0 % + EAR (1) max
16,9 % + AD S/Z R (2)

1905 31 99

– – – – – Andra

0 % + EAR (1) max
16,9 % + AD S/Z R (2)

1905 32

– – Våfflor och rån (wafers):

1905 32 05

– – – med en vattenhalt av mer än 10 viktprocent
– – – Andra:
– – – – Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra
beredningar innehållande kakao:

0 % + EAR (1) max
14,4 % + AD F/M R (2)

L 336/52

Löpnummer

09.1777
(forts.)

Europeiska unionens officiella tidning

SV

KN-nummer

Varuslag

23.12.2003
Årlig kvot för 2004
och följande år
(i ton)

Tillämpliga tullar (*)

1905 32 11

– – – – I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst
85 g

0 % + EAR (1) max
16,9 % + AD S/Z R (2)

1905 32 19

– – – – – Andra

0 % + EAR (1) max
16,9 % + AD S/Z R (2)

– – – – Andra:
1905 32 91

– – – – Salta, även fyllda

0 % + EAR (1) max
14,4 % + AD F/M R (2)

1905 32 99

– – – – Andra

0 % + EAR (1) max
16,9 % + AD S/Z R (2)

1905 40

– Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter:

1905 40 10

– – Skorpor

0 % + EAR

1905 40 90

– – Andra

0 % + EAR (1)

1905 90

– Andra slag:

1905 90 10

– – Matzos

0 % + 11,1 euro/100 kg

1905 90 20

– – Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är
lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande
produkter

0 % + 42,3 euro/100 kg

– – Andra:
1905 90 30

– – – Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt och
innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker
och högst 5 viktprocent fett

0 % + EAR

1905 90 45

– – – Kex

0 % + EAR (1) max
14,4 % + AD F/M R (2)

1905 90 55

– – – Extruderade eller expanderade varor, smaksatta eller
salta

0 % + EAR (1) max
14,4 % + AD F/M R (2)

– – – Andra:

09.1778

1905 90 60

– – – – Med tillsats av sötningsmedel

0 % + EAR (1) max
16,9 % + AD S/Z R (2)

1905 90 90

– – – – Andra

0 % + EAR (1) max
14,4 % + AD F/M R (2)

2004 10 91
2005 20 10

Potatis i form av mjöl eller flingor, beredd eller konserverad
på annat sätt än med ättika eller ättiksyra (även fryst)

(*) EAR = nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften som tillämpas inom de kvantitativa kvotbegränsningarna.
(1) Se bilaga II till denna förordning.
(2) Se bilaga III till denna förordning.

1 800

0 % + EAR (1)

23.12.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

BILAGA II
Tilläggsnummer och nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften

Tilläggsnummer

Nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften (EAR)
euro/100 kg

7000

0

7001

7,04

7002

13,2

7003

19,07

7004

27,29

7005

2,91

7006

9,95

7007

16,12

7008

21,98

7009

30,2

7010

6,21

7011

13,26

7012

19,42

7013

25,29

7015

9,79

7016

16,83

7017

22,99

7020

11,64

7021

18,68

7022

24,85

7023

28,39

7024

36,61

7025

14,55

7026

21,59

7027

27,76

7028

31,3

7029

39,52

7030

17,85

7031

24,9

7032

31,06

7033

34,6

7035

19,1

7036

26,14

7037

32,31

L 336/53

L 336/54
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Tilläggsnummer

Nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften (EAR)
euro/100 kg

7040

34,93

7041

41,97

7042

48,13

7043

47,01

7044

55,23

7045

37,83

7046

44,88

7047

51,04

7048

49,93

7049

58,14

7050

41,14

7051

48,18

7052

54,35

7053

53,23

7055

37,73

7056

44,77

7057

50,93

7060

62,37

7061

69,41

7062

75,57

7063

65,47

7064

77,18

7065

65,28

7066

72,32

7067

78,49

7068

71,88

7069

80,1

7070

68,58

7071

75,63

7072

81,79

7073

75,19

7075

59,68

7076

66,73

7077

72,89

7080

121,41

7081

128,45

7082

134,62

23.12.2003
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Tilläggsnummer

Nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften (EAR)
euro/100 kg

7083

116,2

7084

124,42

7085

124,32

7086

131,36

7087

137,52

7088

119,11

7090

127,63

7091

134,67

7092

140,84

7095

106,91

7096

113,96

7100

3,98

7101

11,02

7102

17,18

7103

23,05

7104

31,27

7105

6,88

7106

13,93

7107

20,09

7108

25,97

7109

34,18

7110

10,19

7111

17,24

7112

23,4

7113

29,27

7115

13,76

7116

20,81

7117

26,97

7120

15,62

7121

22,66

7122

28,83

7123

32,37

7124

40,59

7125

18,53

7126

25,57

7127

31,73

7128

35,28

L 336/55

L 336/56
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Tilläggsnummer

Nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften (EAR)
euro/100 kg

7129

43,49

7130

21,84

7131

28,88

7132

35,04

7133

38,59

7135

23,08

7136

30,12

7137

36,29

7140

38,9

7141

45,95

7142

52,11

7143

51

7144

59,22

7145

41,81

7146

48,86

7147

55,02

7148

53,9

7149

62,12

7150

45,12

7151

52,17

7152

61,83

7153

57,21

7155

41,71

7156

48,75

7157

54,92

7160

66,35

7161

73,39

7162

79,55

7163

72,95

7164

81,17

7165

69,25

7166

76,37

7167

82,46

7168

75,86

7169

84,08

7170

72,56

7171

79,61
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Tilläggsnummer

Nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften (EAR)
euro/100 kg

7172

85,77

7173

79,17

7175

63,66

7176

70,7

7177

76,87

7180

125,39

7181

132,44

7182

138,6

7183

120,19

7185

128,3

7186

135,35

7187

141,51

7188

123,1

7190

131,61

7191

138,65

7192

144,82

7195

110,9

7196

117,94

7200

26,24

7201

33,28

7202

39,45

7203

45,31

7204

53,53

7205

29,15

7206

36,19

7207

42,36

7208

48,23

7209

56,44

7210

32,45

7211

39,5

7212

45,66

7213

51,54

7215

36,03

7216

43,07

7217

49,23

7220

39,6

7221

46,64

L 336/57
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Tilläggsnummer

Nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften (EAR)
euro/100 kg

7260

55,19

7261

62,23

7262

68,4

7263

74,27

7264

82,49

7265

58,1

7266

65,14

7267

71,31

7268

77,18

7269

85,4

7270

61,41

7271

68,46

7272

74,62

7273

80,49

7275

64,98

7276

72,03

7300

35,86

7301

42,91

7302

49,07

7303

54,95

7304

63,16

7305

38,78

7306

45,82

7307

51,98

7308

57,85

7309

66,07

7310

42,08

7311

49,13

7312

55,29

7313

61,16

7315

45,66

7316

52,7

7317

58,87

7320

49,23

7321

56,27

7360

60,5

7361

67,55
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Tilläggsnummer

Nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften (EAR)
euro/100 kg

7362

73,71

7363

79,58

7364

87,8

7365

63,41

7366

70,46

7367

76,62

7368

82,49

7369

90,71

7370

66,72

7371

73,76

7372

79,92

7373

85,79

7375

70,29

7376

77,33

7378

73,86

7400

45,24

7401

52,29

7402

58,45

7403

64,32

7404

72,54

7405

48,16

7406

55,2

7407

61,36

7408

67,23

7409

75,45

7410

51,46

7411

58,5

7412

64,67

7413

70,54

7415

55,03

7416

62,08

7417

68,24

7420

58,61

7421

65,65

7460

65,14

7461

72,19

7462

78,35

L 336/59

L 336/60
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Tilläggsnummer

Nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften (EAR)
euro/100 kg

7463

84,22

7464

92,44

7465

68,05

7466

75,1

7467

81,26

7468

87,13

7470

71,36

7471

78,4

7472

84,57

7475

74,93

7476

81,97

7500

53,78

7501

60,83

7502

66,99

7503

72,86

7504

81,08

7505

56,69

7506

63,73

7507

69,91

7508

75,76

7509

83,98

7510

60

7511

67,04

7512

73,2

7513

79,07

7515

63,57

7516

70,61

7517

76,78

7520

67,14

7521

74,18

7560

69,78

7561

76,82

7562

82,99

7563

88,85

7564

97,07

7565

72,69

7566

79,73
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Tilläggsnummer

Nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften (EAR)
euro/100 kg

7567

85,89

7568

91,77

7570

75,99

7571

83,04

7572

89,2

7575

79,56

7576

86,61

7600

71,74

7601

78,79

7602

84,95

7603

90,82

7604

99,04

7605

74,65

7606

81,69

7607

87,86

7608

93,73

7609

101,94

7610

77,96

7611

85

7612

91,16

7613

97,04

7615

81,53

7616

88,57

7620

85,1

7700

84,99

7701

92,03

7702

98,2

7703

104,06

7705

87,9

7706

94,94

7707

101,1

7708

106,98

7710

91,21

7711

98,25

7712

104,41

7715

94,78

7716

101,82
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Tilläggsnummer

Nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften (EAR)
euro/100 kg

7720

83,59

7721

90,64

7722

96,8

7723

102,67

7725

86,5

7726

93,54

7727

99,71

7728

105,58

7730

89,81

7731

96,85

7732

103,01

7735

93,38

7736

100,42

7740

107,47

7741

114,52

7742

120,68

7745

110,39

7746

117,43

7747

123,59

7750

113,7

7751

120,74

7758

13,36

7759

20,4

7760

131,36

7761

138,41

7762

144,57

7765

134,27

7766

141,32

7768

22,67

7769

29,72

7770

137,58

7771

144,62

7778

41,3

7779

48,34

7780

155,25

7781

162,29

7785

158,15
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Tilläggsnummer

Nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften (EAR)
euro/100 kg

7786

165,2

7788

63,25

7789

70,3

7798

17,34

7799

24,38

7800

172,97

7801

180,01

7802

186,17

7805

175,88

7806

182,92

7807

189,09

7808

26,65

7809

33,69

7810

179,19

7811

186,23

7818

45,28

7819

52,32

7820

176,95

7821

183,99

7822

190,16

7825

179,86

7826

186,9

7827

193,07

7828

67,24

7829

74,28

7830

183,16

7831

190,21

7838

68,55

7840

7,95

7841

15

7842

21,16

7843

27,04

7844

35,25

7845

10,87

7846

17,91

7847

24,08

7848

29,94
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Tilläggsnummer

Nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften (EAR)
euro/100 kg

7849

38,16

7850

14,18

7851

21,22

7852

27,38

7853

33,25

7855

17,75

7856

24,79

7857

30,96

7858

21,32

7859

28,36

7860

13,27

7861

20,31

7862

26,47

7863

32,34

7864

40,56

7865

16,17

7866

23,22

7867

29,38

7868

35,25

7869

43,47

7870

19,48

7871

26,53

7872

32,69

7873

38,56

7875

23,05

7876

30,1

7877

36,26

7878

26,62

7879

33,67

7900

18,57

7901

25,62

7902

31,78

7903

37,65

7904

45,87

7905

21,49

7906

28,53

7907

34,69

23.12.2003

23.12.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Tilläggsnummer

Nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften (EAR)
euro/100 kg

7908

40,56

7909

48,78

7910

24,79

7911

31,83

7912

38

7913

43,86

7915

28,36

7916

35,41

7917

41,57

7918

31,94

7919

38,98

7940

26,53

7941

33,58

7942

39,74

7943

45,61

7944

53,83

7945

29,44

7946

36,49

7947

42,65

7948

48,52

7949

56,74

7950

32,75

7951

39,8

7952

45,96

7953

51,83

7955

36,33

7956

43,37

7957

49,53

7958

39,9

7959

46,94

7960

38,47

7961

45,52

7962

51,68

7963

57,56

7964

65,77

7965

41,39

7966

48,43
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Tilläggsnummer

Nedsatt jordbruksrelaterad del av avgiften (EAR)
euro/100 kg

7967

54,6

7968

60,46

7969

68,68

7970

44,7

7971

51,74

7972

57,9

7973

63,77

7975

48,27

7976

55,31

7977

61,48

7978

51,84

7979

58,88

7980

59,71

7981

66,75

7982

72,91

7983

78,79

7984

87,01

7985

62,62

7986

69,66

7987

75,83

7988

81,69

7990

65,93

7991

72,97

7992

79,13

7995

69,5

7996

76,54
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BILAGA III
Nedsatta tilläggstullar för socker (AD S/Z R) och farinsocker (AD F/M R)
Sackaroshalt, invertsocker och/eller
isoglukos

AD S/Z R
euro/100 kg

>= 00 – < 05

0

>= 05 – < 30

7,04

>= 30 – < 50

13,2

>= 50 – < 70

19,07

>= 70

27,29

Stärkelsehalt och/eller glukoshalt

AD F/M R
euro/100 kg

>= 00 – < 05

0

>= 05 – < 25

2,91

>= 25 – < 50

6,21

>= 50 – < 75

9,79

>= 75

13,36
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2277/2003
av den 22 december 2003
om ändring av bilagorna I och II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion
av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

fjäderfä omfattar dessutom produktionssystemen olika
faser som i regel förvaltas av olika specialiserade
sektorer. På grund av komplexiteten hos dessa system är
hela den ekologiska produktionscykeln för fjäderfä ännu
inte fullständig i någon medlemsstat. För att kunna
garantera tillräcklig biologisk mångfald hos ekologiskt
uppfödda djur och för att underlätta den ekologiska djuruppfödningens utveckling är det nödvändigt att förlänga
den övergångsperiod under vilken konventionella djur
får införlivas i ett ekologiskt produktionssystem.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den
24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter
och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1),
särskilt artikel 13 andra strecksatsen i denna, och

(6)

För att komplettera den naturliga tillväxten och för att
förnya en hjord eller besättning bör särskild uppmärksamhet ägnas konventionella raser som riskerar att
försvinna från djurhållningen.

(7)

En av principerna i ekologiskt lantbruk är att se till att
det finns en koppling mellan djuruppfödningen och den
odlade jorden. För alla ekologiskt uppfödda djurarter bör
fodret till största delen komma från den egna ekologiska
gården eller, om detta inte är möjligt, ha framställts i
samarbete med andra ekologiska gårdar.

(8)

Bilagorna I och II till förordning (EEG) nr 2092/91 bör
ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel
14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

av följande skäl:

(1)

Förteckningarna över foderråvaror, fodertillsatser, vissa
ämnen som används i djurfoder och processtekniska
hjälpmedel som används i foder i delarna C och D i
bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 har setts över i
enlighet med punkt 4.15 i del B i bilaga I till samma
förordning.

(2)

Vissa konventionella foderråvaror av vegetabiliskt
ursprung är inte längre nödvändiga i ekologiskt jordbruk
i gemenskapen. De flesta konventionella foderråvaror
och särskilt proteingrödor är dock fortfarande oumbärliga, åtminstone i vissa medlemsstater. Konventionella
mjölkbiprodukter är dessutom fortfarande nödvändiga i
ekologiskt jordbruk och fler mineraler krävs för att de
ekologiskt uppfödda djurens välbefinnande ska kunna
garanteras.

(3)

Vissa konserveringsmedel får endast användas i ekologiskt lantbruk som fodertillsatser för ensilage. I vissa
medlemsstater är det dock även nödvändigt att använda
de substanserna för att konservera grödor. Av tekniska
skäl behövs dessutom fler fodertillsatser från gruppen
bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel.

(4)

Förteckningarna över foderråvaror och fodertillsatser bör
därför ändras.

(5)

Harmoniserade regler för ekologisk djuruppfödning är
en ny företeelse. Genmaterialet hos de olika ekologiskt
uppfödda djurarterna är fortfarande litet. Vad beträffar

(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras
i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
1. Del B i bilaga I till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på följande sätt:
a) Punkt 3.4 skall ersättas med följande:
”Som ett andra undantag är det tillåtet – när en hjord eller en besättning sätts samman för första gången och
ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå i tillräckligt antal – att införliva icke-ekologiskt uppfödda djur i en
enhet med ekologisk produktion på följande villkor:
— Värphöns får vara högst arton veckor gamla.
— Fjäderfä för köttproduktion skall vara yngre än tre dagar.
— Unga bufflar för avel skall vara yngre än sex månader.
— Kalvar och föl för avel skall födas upp enligt bestämmelserna i den här förordningen så snart de är avvanda,
och i varje fall skall de vara yngre än sex månader.
— Lamm och killingar för avel skall födas upp enligt bestämmelserna i den här förordningen så snart de är
avvanda, och i varje fall skall de vara yngre än 60 dagar.
— Smågrisar för avel skall födas upp enligt bestämmelserna i denna förordning så snart de är avvanda, och de
skall väga mindre än 35 kg.”
b) Punkt 3.5 skall ersättas med följande:
”Detta undantag skall godkännas på förhand av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet och skall tillämpas
under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2004.”
c) Punkt 3.6 skall ersättas med följande:
”Som ett tredje undantag skall förnyelse eller ny sammansättning av hjorden eller besättningen godkännas av
kontrollmyndigheten eller kontrollorganet när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå, i följande fall:
a) Hög dödlighet bland djuren orsakad av omständigheter som har att göra med djurens hälsa eller med katastrofer.
b) Värphöns som är högst 18 veckor gamla.
c) Fjäderfä avsedda för köttproduktion som är yngre än tre dagar.
d) Smågrisar så snart de är avvanda och med en vikt som understiger 35 kg.
Fallen enligt led b, c och d godkänns under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2004.”
d) Punkt 3.10 skall ersättas med följande:
”Dessa procentsatser får ökas, upp till 40 % efter utlåtande och godkännande från kontrollmyndigheten eller
kontrollorganet i följande speciella fall:
— Vid en väsentlig utökning av uppfödningsenheten.
— Vid byte av djurras.
— Vid utveckling av en ny djurspecialisering.
— När raser riskerar att försvinna från djurhållningen. Djur av dessa raser behöver inte nödvändigtvis vara unga
djur utan avkomma.”
e) Punkt 4.3 skall ersättas med följande:
”Dessutom skall djuren födas upp i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga, och utfodras med foder från den
egna enheten eller, när detta inte är möjligt, med foder från andra enheter eller företag som följer bestämmelserna
i denna förordning. Dessutom skall minst 50 % av fodret till växtätare, utom under den period varje år då djuren
växlar betesområde, komma från den egna enheten eller, när detta inte är möjligt, vara framställt i samarbete med
andra ekologiska gårdar.”
f) Punkt 4.8 skall ersättas med följande:
”Trots vad som sägs i punkt 4.2 och under en övergångsperiod som löper ut den 24 augusti 2005, är det tillåtet
att använda en begränsad andel konventionellt foder om uppfödarna på ett för medlemsstatens kontrollorgan eller
kontrollmyndighet tillfredsställande sätt kan visa att de inte är i stånd att skaffa fram uteslutande ekologiskt producerat foder. Den högsta tillåtna procentandelen konventionellt foder per år skall vara 10 % för växtätare och 20 %
för andra arter. Dessa procentandelar skall beräknas årligen på grundval av torrsubstansinnehållet i foder som
framställts av jordbruksprodukter. Den högsta tillåtna procentandelen konventionellt foder i den dagliga foderransonen, utom under den period varje år då djuren växlar betesområde, skall vara 25 % beräknad på torrsubstansinnehållet.”
g) Punkt 4.10 skall utgå.
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h) Punkt 4.17 skall ersättas med följande:
”Endast produkter som förtecknas i del D avsnitt 1.3 (enzymer), 1.4 (mikroorganismer), 1.5 (konserveringsmedel),
1.6 (bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel), 1.7 (antioxidationsmedel), 1.8 (ensileringstillsatser), 2 (vissa produkter som används i djurfoder) och 3 (processtekniska hjälpmedel för foder) i bilaga II får
användas i djurfoder för de ändamål som anges för ovannämnda kategorier. Antibiotika, koccidiostatika, läkemedel, tillväxtfrämjande medel eller andra ämnen som är avsedda att stimulera tillväxt eller produktion får inte
användas i djurfoder.”
2. Del C i bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ersättas med följande:

”1. Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung

1.1 Spannmål, produkter och biprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
Havre, havregryn, havrefodermjöl, havreskal och havrekli; korn, kornprotein och kornfodermjöl; risgroddsexpeller; hirs; råg och rågfodermjöl; durra; vete, vetefodermjöl, vetekli, veteglutenfoder, vetegluten och vetegroddar;
speltvete; rågvete; majs, majskli, majsfodermjöl, majsgroddsexpeller och majsgluten; maltgroddar; drav.
1.2 Oljehaltiga frön eller frukter, produkter och biprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
Rapsfrön, rapsexpeller och rapsskal; sojabönor, rostade sojabönor, sojabönsexpeller och sojabönskal; solrosfrön
och solrosfröexpeller; bomullsfrön och bomullsfröexpeller; linfrön och linfröexpeller; sesamfröexpeller; palmkärnexpeller; pumpfröexpeller; oliver, olivpressmassa, vegetabiliska oljor (från fysikalisk extraktion).
1.3 Frön från baljväxter, produkter och biprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
Kikärter (frö, fodermjöl och kli); Ervum ervilia (frö, fodermjöl och kli); Lathyrus sativus (frö som genomgått värmebehandling, fodermjöl och kli); ärter (frö, fodermjöl; kli); bondböna (frö, fodermjöl och kli); åkerböna (frö,
fodermjöl och kli); vicker (frö, fodermjöl och kli) och lupin (frö, fodermjöl och kli).
1.4 Stamknölar, rotfrukter och rötter, produkter och biprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
Sockerbetsmassa, potatis, rotknöl av sötpotatis, poptatispulpa (biprodukt från extraktion av potatisstärkelse),
potatisstärkelse, potatisprotein och maniok.
1.5 Andra frön och frukter, produkter och biprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
Johannesbröd, johannesbrödskidor och mjöl därav, pumpa, citruspressmassa; äpplen, kvittenfrukter, päron,
persikor, fikon, druvor och pressmassa från dessa frukter; kastanjer, valnötsexpeller, hasselnötsexpeller; kakaobönskal och kakaobönsexpeller; ekollon.
1.6 Vallfoder och grovfoder. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
Lusern, lusernmjöl, klöver, klövermjöl, gräs (från foderväxter), gräsmjöl, hö, ensilage, halm från spannmål och
rotfrukter till foder.
1.7 Andra växter, produkter och biprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
Melass, algmjöl (erhålls genom torkning och krossning av alger, som tvättas för att minska jodhalten), pulver och
extrakt från växter, vegetabiliskt proteinextrakt (endast till ungdjur), kryddor och örter.
1.8 Följande foderråvaror får användas till och med den 30 juni 2004: riskorn, brutet ris, riskli, rågskalmjöl, rågkli,
rybsexpeller, rybsskal och tapioka.

2.

Foderråvaror av animaliskt ursprung

2.1 Mjölk- och mejeriprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
Obehandlad mjölk (enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 92/46/EEG (*), mjölkpulver, skummjölk, skummjölkspulver, kärnmjölk, kärnmjölkspulver, vassla, vasslepulver, vasslepulver med låg sockerhalt, vassleproteinpulver
(extraherat genom fysikalisk behandling), kaseinpulver, laktospulver, ostmassa och filmjölk.
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2.2 Fisk och andra havsdjur, produkter och biprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
Fisk, fiskolja och torskleverolja, ej raffinerad. Autolysater, hydrolysater och proteolysater från fisk, blötdjur eller
kräftdjur som erhållits genom enzymprocess, i löslig eller icke-löslig form, enbart för ungdjur. Fiskmjöl.
2.3 Ägg och äggprodukter för utfodring av fjäderfä, helst från den egna anläggningen.
3.

Foderråvaror av mineraliskt ursprung.
Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
Natrium:
havssalt, ej raffinerat
bergssalt, obearbetat från gruva
natriumsulfat
natriumkarbonat
natriumbikarbonat
natriumklorid
Kalium:
kaliumklorid
Kalcium:
märgel
skal av vattendjur (inbegripet ben av bläckfisk)
kalciumkarbonat
kalciumlaktat
kalciumglukonat
Fosfor:
avfluorerat dikalciumfosfat
avfluorerat monokalciumfosfat
mononatriumfosfat
kalciummagnesiumfosfat
kalciumnatriumfosfat
Magnesium:
magnesiumoxid (vattenfri magnesia)
magnesiumsulfat
magnesiumklorid
magnesiumkarbonat
magnesiumfosfat
Svavel:
Natriumsulfat
Dikalciumfosfat utfällt ur ben får användas till och med den 30 juni 2004.
(*) EGT L 268, 14.9.1992, s. 1.”

3. Del D i bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ersättas med följande:
”1. Fodertillsatser
1.1 Spårelement. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
E1 Järn:
järn(II)karbonat
järn(II)sulfat, monohydrat och/eller heptahydrat
järn(III)oxid
E2 Jod:
kalciumjodat, vattenfritt
kalciumjodat, hexahydrat
natriumjodid
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E3 Kobolt:

kobolt(II)sulfat, monohydrat och/eller heptahydrat
basiskt kobolt(II)karbonat, monohydrat
E4 Koppar:
koppar(II)oxid
basiskt koppar(II)karbonat, monohydrat
koppar(II)sulfat, pentahydrat
E5 Mangan:
mangan(II)karbonat
manganoxid och mangan(III)oxid
mangan(II)sulfat, mono- och/eller tetrahydrat
E6 Zink:
zinkkarbonat
zinkoxid
zinksulfat, monohydrat och/eller heptahydrat
E7 Molybden:
ammoniummolybdat, natriummolybdat
E8 Selen:
natriumselenat
natriumselenit
1.2 Vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad verkan. Endast följande ämnen ingår i
denna kategori:
Vitaminer som är tillåtna enligt direktiv 70/524/EEG (*):
— helst vitaminer som härstammar från råvaror som ingår naturligt i fodret, eller
— syntetiskt framställda vitaminer som är identiska med naturliga vitaminer endast för icke idisslare.
Genom undantag från första stycket och under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2005, får den
behöriga myndigheten i respektive medlemsstat tillåta användning av syntetiska A-, D- och E-vitaminer för idisslare förutsatt att följande villkor är uppfyllda:
— De syntetiska vitaminerna är identiska med naturliga vitaminer.
— Tillståndet från medlemsstaten är grundat på väl definierade kriterier och har anmälts till kommissionen.
Producenterna kan bara komma i åtnjutande av detta tillstånd om de på ett för medlemsstatens kontrollmyndighet eller kontrollorgan tillfredsställande sätt visat att djurens hälsa och välbefinnande inte kan garanteras utan
användning av dessa syntetiska vitaminer.
1.3 Enzymer. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
Enzymer som är tillåtna enligt direktiv 70/524/EEG.
1.4 Mikroorganismer. Endast följande mikroorganismer ingår i denna kategori:
Mikroorganismer som är tillåtna enligt direktiv 70/524/EEG.
1.5 Konserveringsmedel. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
E 200 Sorbinsyra
E 236 Myrsyra
E 260 Ättiksyra
E 270 Mjölksyra
E 280 Propionsyra
E 330 Citronsyra
Användningen av mjölksyra, myrsyra, propionsyra och ättiksyra vid produktionen av ensilage är endast tillåten
om väderförhållandena inte tillåter tillräcklig fermentering.
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1.6 Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
E 470 Kalciumstearat av naturligt ursprung
E 551b Silikagel
E 551c Kiselgur
E 558 Bentonit
E 559 Kaolinleror
E 560 Naturliga blandningar av stearit och klorit
E 561 Vermiculit
E 562 Sepiolit
E 599 Perlit
1.7 Antioxidationsmedel. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
E 306 Tokoferolrika extrakt av naturligt ursprung
1.8 Ensileringstillsatser. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
Från och med den 19 oktober 2004, enzymer, jäst och bakterier som tillåts enligt förordning (EG) nr 1831/
2003 om fodertillsatser
2.

Vissa produkter som används i djurfoder
Endast följande produkt ingår i denna kategori:
Bryggerijäst

3.

3. Processtekniska hjälpmedel som används i foder

3.1 Processtekniska hjälpmedel för ensilage. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:
— Havssalt, grovt bergsalt, vassla, socker, sockerbetsmassa, mjöl av spannmål och melass.
— Till och med den 18 oktober 2004, enzymer, jäst samt mjölksyre-, ättiksyre-, myrsyre- och propionsyrebakterier.
(*) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktiv 70/524/EEG kommer att upphävas med verkan från och med den 19
oktober 2004. Från och med det datumet skall Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/
2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29), tillämpas.”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2278/2003
av den 22 december 2003
om fastställande av de tullsatser som skall tillämpas från och med den 1 januari 2004 till och med
den 30 april 2004 på import från Ungern till gemenskapen av vissa varor som omfattas av rådets
förordning (EG) nr 3448/93
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Förfarandet för antagande av ett beslut om ändring av
protokoll 3 håller på att avslutas.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(5)

De produkter som inte omfattas av avregleringen samt
import utöver kvoterna omfattas även fortsättningsvis av
de nuvarande bestämmelserna, med förbehåll för att det
görs en årlig förbättring, och den minskade jordbruksrelaterade avgiftsdelen behöver fastställas.

(6)

De tullsatser som skall tillämpas från och med den 1
januari 2004 till och med den 30 april 2004 bör därför
fastställas i enlighet med protokoll 3 om import av vissa
varor som tillverkats genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i Ungern.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
övergripande frågor rörande handeln med bearbetade
jordbruksprodukter som inte omfattas av bilaga I.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6
december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som
framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (1), särskilt
artikel 7.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I protokoll 3 till Europaavtalet om en associering mellan
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å
ena sidan, och Republiken Ungern, å andra sidan,
godkänt genom rådets och kommissionens beslut 93/
742/Euratom, EKSG, EG (2), fastställs reglerna för handeln med de bearbetade jordbruksprodukter som
förtecknas där.

(2)

Det protokollet ändrades genom beslut nr 2/2002 av
associeringsrådet EU–Ungern av den 16 april 2002 om
förbättring av de regler för handeln med bearbetade jordbruksprodukter som avses i protokoll 3 till Europaavtalet (3). Genom beslutet minskades de tullsatser som
skall tillämpas på import av vissa produkter med
ursprung i Ungern med verkan från och med den 1
januari 2002.

(3)

Första halvåret 2003 slöts ett handelsavtal med målet att
skapa ökad ekonomisk konvergens inför anslutningen. I
detta avtal föreskrivs medgivanden i form av en fullständig avreglering av handeln med vissa bearbetade
jordbruksprodukter och tullfria kvoter för andra. Avtalet
har genomförts autonomt och temporärt från den 1 juli
2003 genom rådets förordning (EG) nr 999/2003 av den
2 juni 2003 om fastställande av autonoma övergångsbestämmelser för import av vissa bearbetade jordbruksprodukter med ursprung i Ungern och om export av vissa
bearbetade jordbruksprodukter till Ungern (4).

(1) EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).
(2) EGT L 347, 31.12.1993, s. 1.
(3) EGT L 172, 2.7.2002, s. 24.
(4) EUT L 146, 13.6.2003, s. 10.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tullsatser som från och med den 1 januari 2004 till och
med den 30 april 2004 skall tillämpas på import av varor med
ursprung i Ungern, vilka omfattas av tabellerna 2a och 2b i
bilaga I till protokoll 3 till Europaavtalet, anges i bilagorna I, II
och III.

Artikel 2

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

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
TABELL A
(Tabell 2a i bilaga I till protokoll 3, ändrat genom beslut nr 2/2002)

Tullsatser som skall tillämpas på import till gemenskapen av varor med ursprung i Ungern

KN-nr

Beskrivning

Tullsats som tillämpas
1.1.2004–30.4.2004

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter:

0405 20

– Bredbara smörfettsprodukter:

0405 20 10

– – Med en fetthalt av 39 viktprocent eller mer men mindre än 60 viktprocent

6,3 % + EAR (*)

0405 20 30

– – Med en fetthalt av mer än 60 viktprocent men högst 75 viktprocent

6,3 % + EAR (*)

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

0710 40 00

– Sockermajs

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar) men
olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd:

0711 90

– Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

0 % + 6,5 euro/100 kg
net eda

– – Grönsaker:
0711 90 30

– – – Sockermajs

0 % + 6,5 euro/100 kg
net eda

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao:

1704 10

– Tuggummi, även överdraget med socker:

1704 10 11 till
1704 10 19

– – Innehållande mindre än 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

1,4 % + 18,9 euro/
100 kg MAX 12,5 %

1704 10 91 till
1704 10 99

– – Innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker
uttryckt som sackaros)

1,4 % + 21,6 euro/
100 kg MAX 12,7 %

1704 90

– Andra slag:

1704 90 30

– – Vit choklad

1,4 % + 31,5 euro/
100 kg MAX
13,2 % + 11,5 euro/
100 kg

1704 90 51 till
1704 90 99

– – Andra

1,4 % + EAR (*) MAX
13 % + AD S/ZR (**)

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

1806 10

– Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

1806 10 15

– – Inte innehållande sackaros eller innehållande mindre än 5 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller
isoglukos uttryckt som sackaros

3,5 %

1806 10 20

– – Innehållande minst 5 viktprocent men mindre än 65 viktprocent
sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller
isoglukos uttryckt som sackaros

3,5 % + 17,6 euro/
100 kg
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KN-nr

Beskrivning

23.12.2003
Tullsats som tillämpas
1.1.2004–30.4.2004

1806 10 30

– – Innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 viktprocent
sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller
isoglukos uttryckt som sackaros

3,5 % + 21,9 euro/
100 kg

1806 10 90

– – Innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker
uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros

3,5 % + 29,3 euro/
100 kg

1806 20

– Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer
än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform
eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg:

1806 20 10

– – Innehållande minst 31 viktprocent kakaosmör eller sammanlagt
minst 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett

3,5 % + EAR (*) MAX
13 % + AD S/ZR (**)

1806 20 30

– – Innehållande sammanlagt minst 25, men mindre än 31 viktprocent
kakaosmör och mjölkfett

3,5 % + EAR (*) MAX
13 % + AD S/ZR (**)

– – Andra:
1806 20 50

– – – Innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör

3,5 % + EAR (*) MAX
13 % + AD S/ZR (**)

1806 20 70

– – – ”Chocolate milk crumb”

1806 20 80

– – – Chokladglasyr

3,5 % + EAR (*) MAX
13 % + AD S/ZR (**)

1806 20 95

– – – Andra

3,5 % + EAR (*) MAX
13 % + AD S/ZR (**)

3,5 % + EAR (*)

– Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger:
1806 31 00

– – Fyllda

3,5 % + EAR (*) MAX
13 % + AD S/ZR (**)

1806 32

– – Ofyllda

3,5 % + EAR (*) MAX
13 % + AD S/ZR (**)

1806 90

– Andra slag

3,5 % + EAR (*) MAX
13 % + AD S/ZR (**)

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller
maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40
viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr
0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

1901 90

– Andra slag:
– – Andra livsmedelsberedningar:

1901 90 99

– – – Andra

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi,
ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra
födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

0 % + EAR (*)

– Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda:
1902 11 00

– – Innehållande ägg

1902 19

– – – Andra:

5,3 % + 17,2 euro/
100 kg
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KN-nr

Beskrivning

L 336/79
Tullsats som tillämpas
1.1.2004–30.4.2004

1902 19 10

– – – Utan innehåll av vanligt vetemjöl

5,3 % + 17,2 euro/
100 kg

1902 19 90

– – – Andra

5,3 % + 14,7 euro/
100 kg

1902 20

– Fyllda pastaprodukter; även kokta eller på annat sätt beredda:
– – – Andra:

1902 20 91

– – – Kokta

5,8 % + 4,2 euro/
100 kg

1902 20 99

– – – Andra

5,8 % + 11,9 euro/
100 kg

1902 30

– Andra pastaprodukter:

1902 30 10

– – Torkade

4,4 % + 17,2 euro/
100 kg

1902 30 90

– – Andra

4,4 % + 6,7 euro/
100 kg

1902 40

– Couscous:

1902 40 10

– – Inte beredda

5,3 % + 17,2 euro/
100 kg

1902 40 90

– – – Andra

4,4 % + 6,7 euro/
100 kg

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för
farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter:

1905 10 00

– Knäckebröd

1905 20

– Kryddade kakor så kallade ”pain d'épices”:

1905 20 10

– – Innehållande mindre än 30 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

4,2 % + 12,8 euro/
100 kg

1905 20 30

– – Innehållande minst 30 men mindre än 50 viktprocent sackaros
(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)

4,2 % + 17,2 euro/
100 kg

1905 20 90

– – Innehållande minst 50 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker
uttryckt som sackaros)

4,2 % + 21,9 euro/
100 kg

4 % + 9,1 euro/100 kg

– Söta kex, småkakor o. d.; våfflor och rån (wafers):
1905 31

– – Söta kex, småkakor o.d.:
– – – Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar
innehållande kakao:

1905 31 11

– – – – I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 85 g

4,2 % + EAR (*) MAX
16,9 % + AD S/ZR (**)

1905 31 19

– – – – Andra

4,2 % + EAR (*) MAX
16,9 % + AD S/ZR (**)

– – – Andra:
1905 31 30

– – – – Innehållande minst 8 viktprocent mjölkfett
– – – – Andra:

4,2 % + EAR (*) MAX
16,9 % + AD S/ZR (**)
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KN-nr

Beskrivning
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Tullsats som tillämpas
1.1.2004–30.4.2004

1905 31 91

– – – – – Kex med mellanlägg

4,2 % + EAR (*) MAX
16,9 % + AD S/ZR (**)

1905 31 99

– – – – – Andra

4,2 % + EAR (*) MAX
16,9 % + AD S/ZR (**)

1905 32

– – Våfflor och rån (wafers):
– – – Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar
innehållande kakao:

1905 32 05

– – – Med en vattenhalt av mer än 10 viktprocent

4,2 % + EAR (*) MAX
14,4 % + AD F/MR (**)

1905 32 11

– – – – I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 85 g

4,2 % + EAR (*) MAX
16,9 % + AD S/ZR (**)

1905 32 19

– – – – Andra

4,2 % + EAR (*) MAX
16,9 % + AD S/ZR (**)

– – – Andra:
1905 32 91

– – – – Salta, även fyllda

4,2 % + EAR (*) MAX
14,4 % + AD S/ZR (**)

1905 32 99

– – – – Andra

4,2 % + EAR (*)) MAX
16,9 % + AD S/ZR (**)

1905 40

– Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter:

1905 90

– Andra slag:

1905 90 10

– – Matzos

2,6 % + 11,1 euro/
100 kg

1905 90 20

– – Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga
för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

3,1 % + 42,3 euro/
100 kg

4,2 % + EAR (*)

– – – Andra:
1905 90 30

– – – Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt och innehållande
i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst 5 viktprocent
fett

4,2 % + EAR (*)

1905 90 45

– – – Kex

4,2 % + EAR (*) MAX
14,4 % + AD F/MR (**)

1905 90 55

– – – Extruderade eller expanderade varor, smaksatta eller salta

4,2 % + EAR (*) MAX
14,4 % + AD F/MR (**)

– – – Andra:
1905 90 60

– – – – Med tillsats av sötningsmedel

4,2 % + EAR (*) MAX
16,9 % + AD S/ZR (**)

1905 90 90

– – – – Andra

4,2 % + EAR (*) MAX
14,4 % + AD F/MR (**)

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, beredda eller
konserverade med ättika eller ättiksyra:

2001 90

– Andra slag:

2001 90 30

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

0 % + 6,5 euro/100 kg
net eda

23.12.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

KN-nr

Beskrivning

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika
eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2004 90

– Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2004 90 10

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika
eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter enligt nr 2006:

2005 80 00

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med
undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver:

2102 20

– Inaktiv jäst; andra encelliga mikroorganismer, döda:

L 336/81
Tullsats som tillämpas
1.1.2004–30.4.2004

0 % + 6,5 euro/100 kg
net eda

0 % + 6,5 euro/100 kg
net eda

– – Inaktiv jäst:
2102 20 11

– – – I form av tabletter, tärningar e. d. eller i förpackningar med ett
nettoinnehåll av högst 1 kg.

5,8 %

2102 20 19

– – – Annan

3,5 %

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

2106 90

– Andra slag:

2106 90 10 (1)

– – Ostfondue

24,5 euro/100 kg

– – – Andra:
2106 90 98

– – – Andra

6,3 % + EAR (*)

2203 00

Maltdrycker:

4,2 %

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller
aromatiska ämnen:

2205 10

– På kärl rymmande högst 2 liter:

2205 10 10

– – Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent

2205 10 90

– – Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 volymprocent

2205 90

– Andra:

2205 90 10

– – Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent

2205 90 90

– – Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 volymprocent

7,6 euro/hl
0,6 euro/% vol/hl + 4,4
euro/hl

6,3 euro/hl
0,6 euro/% vol/hl

(*) Se kolumn 2 i bilaga 2.
(**) Se kolumn 2 i bilaga 3.
(1) Denna förmånsrätt får utnyttjas under förutsättning att de villkor som fastställs i berörda gemenskapsbestämmelser uppfylls.
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TABELL B
(Tabell 2b i bilaga I till protokoll 3, ändrat genom beslut nr 2/2002)

Tullsatser som skall tillämpas på import till gemenskapen av varor med ursprung i Ungern

KN-nr

Beskrivning

Tullsats som tillämpas
1.1.2004–30.4.2004

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med
undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver:

2102 10

– Aktiv jäst:

2102 10 10

– – Jästkulturer

6,5 %

2102 10 31 till
2102 10 39

– – Bagerijäst

7,2 %

2102 10 90

– – Annan aktiv jäst (även torr)

8,8 %

2102 30 00

– Beredda bakpulver

3,6 %

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent;
etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt:

2207 10 00

– Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent

11,5 euro/hl

2207 20 00

– Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

6,1 euro/hl

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker:

2208 40

– Rom och taffia:
– – På kärl rymmande högst 2 liter:

2208 40 11

– – – Rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol och
metanol som är på minst 225 gram per hektoliter ren alkohol
(med en tolerans på 10 %)

0,3 euro/% vol/hl + 1,9
euro/hl

– – – Annan:
2208 40 31

– – – – Av ett värde överskridande 7.9 euro per liter ren alkohol

0,3 euro/% vol/hl + 1,9
euro/hl

2208 40 39

– – – – Andra

0,3 euro/% vol/hl + 1,9
euro/hl

– – På kärl rymmande mer än 2 liter
2208 40 51

– – – Rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol och
metanol som är på minst 225 gram per hektoliter ren alkohol
(med en tolerans på 10 %)

0,3 euro/% vol/hl

– – – Annan:
2208 40 91

– – – – Av ett värde överskridande 2 euro per liter ren alkohol

0,3 euro/% vol/hl

2208 40 99

– – – – Andra

0,3 euro/% vol/hl

2208 90

– Annan:
– – Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre än 80
volymprocent:

2208 90 91

– – – På kärl rymmande högst 2 liter

2208 90 99

– – – På kärl rymmande mer än 2 liter

0,6 euro/% vol/hl + 3,8
euro/hl
0,6 euro/% vol/hl

23.12.2003

Europeiska unionens officiella tidning

SV

KN-nr

Beskrivning

L 336/83
Tullsats som tillämpas
1.1.2004–30.4.2004

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning:

2402 10 00

– Cigarrer och cigariller innehållande tobak

2402 20

– Cigaretter innehållande tobak:

2402 20 10

– – Innehållande ”cloves”

2402 20 90

– – Andra

34,5 %

2402 90 00

– Andra slag

34,5 %

2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
sådana alkoholer

15,6 %

6%

– Andra polyoler:
2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol):

0 % + 75,4 euro/
100 kg

– – – I vattenlösning:
2905 44 11

– – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten
D-glucitol

2905 44 19

– – – – Annan

0 % + 9,6 euro/100 kg

0 % + 22,6 euro/
100 kg

– – – Annan:
2905 44 91

– – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten
D-glucitol

0 % + 13,8 euro/
100 kg

2905 44 99

– – – – Annan

0 % + 32,2 euro/
100 kg

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex. förklistrad eller förestrad
stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

3505 10

– Dextrin och annan modifierad stärkelse:

3505 10 10

– – Dextrin

0 % + 10,6 euro/
100 kg

– – Annan modifierad stärkelse:
3505 10 90

– – – Annan

0 % + 10,6 euro/
100 kg

3505 20

– Lim och klister:

3505 20 10

– – Innehållande mindre än 25 viktprocent stärkelse, dextrin eller annan
modifierad stärkelse

0 % + 2,7 euro/100 kg
MAX 6,9 %

3505 20 30

– – Innehållande minst 25 viktprocent men mindre än 55 viktprocent
stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

0 % + 5,3 euro/100 kg
MAX 6,9 %

3505 20 50

– – Innehållande minst 55 viktprocent men mindre än 80 viktprocent
stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

0 % + 8,5 euro/100 kg
MAX 6,9 %

3505 20 90

– – Innehållande minst 80 viktprocent stärkelse, dextrin eller annan
modifierad stärkelse

0 % + 10,6 euro/
100 kg MAX 6,9 %
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Tullsats som tillämpas
1.1.2004–30.4.2004

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering
av färgämnen samt andra produkter och preparat (t. ex. glättmedel och
betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans:

3809 10

– På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter:

3809 10 10

– – Innehållande mindre än 55 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

0 % + 5,3 euro/100 kg
MAX 7,6 %

3809 10 30

– – Innehållande minst 55 viktprocent men mindre än 70 viktprocent
stärkelse eller stärkelseprodukter

0 % + 7,4 euro/100 kg
MAX 7,6 %

3809 10 50

– – Innehållande minst 70 viktprocent men mindre än 83 viktprocent
stärkelse eller stärkelseprodukter

0 % + 9 euro/100 kg
MAX 7,6 %

3809 10 90

– – Innehållande minst 83 viktprocent stärkelse eller stärkelseprodukter

0 % + 10,6 euro/
100 kg MAX 7,6 %

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter
samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana
som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående
industrier, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3824 60

– Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44:
– – I vattenlösning:

3824 60 11

– – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten
D-glucitol

3824 60 19

– – – Annan

0 % + 9,6 euro/100 kg
0 % + 22,6 euro/
100 kg

– – – Annan:
3824 60 91

– – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten
D-glucitol

0 % + 13,8 euro/
100 kg

3824 60 99

– – – Annan

0 % + 32,2 euro/
100 kg
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BILAGA II
TILLÄGGSNUMMER OCH JORDBRUKSRELATERAD DEL
Ungern: giltighet 1.1.2004–30.4.2004
(Avseende tabell A i bilaga I)
Tilläggsnr

EAR EUR/100 kg

Tilläggsnr

EAR EUR/100 kg

Tilläggsnr

EAR EUR/100 kg

7000

0

7050

41,14

7106

13,93

7001

7,04

7051

48,18

7107

20,09

7002

13,2

7052

54,35

7108

25,97

7003

19,07

7053

53,23

7109

34,18

7004

27,29

7055

37,73

7005

2,91

7056

44,77

7110

10,19

7006

9,95

7057

50,93

7111

17,24

7007

16,12

7060

62,37

7112

23,4

7008

21,98

7061

69,41

7113

29,27

7009

30,2

7062

75,57

7115

13,76

7010

6,21

7063

65,47

7116

20,81

7011

13,26

7064

77,18

7117

26,97

7012

19,42

7065

65,28

7120

15,62

7013

25,29

7066

72,32

7121

22,66

7015

9,79

7067

78,49

7122

28,83

7016

16,83

7068

71,88

7017

22,99

7069

80,1

7123

32,37

7020

11,64

7070

68,58

7124

40,59

7021

18,68

7071

75,63

7125

18,53

7022

24,85

7072

81,79

7126

25,57

7023

28,39

7073

75,19

7127

31,73

7024

36,61

7075

59,68

7128

35,28

7025

14,55

7076

66,73

7129

43,49

7026

21,59

7077

72,89

7130

21,84

7027

27,76

7080

121,41

7131

28,88

7028

31,3

7081

128,45

7132

35,04

7029

39,52

7082

134,62

7030

17,85

7083

116,2

7133

38,59

7031

24,9

7084

124,42

7135

23,08

7032

31,06

7085

124,32

7136

30,12

7033

34,6

7086

131,36

7137

36,29
38,9

7035

19,1

7087

137,52

7140

7036

26,14

7088

119,11

7141

45,95

7037

32,31

7090

127,63

7142

52,11

7040

34,93

7091

134,67

7143

51

7041

41,97

7092

140,84

7144

59,22

7042

48,13

7095

106,91

7145

41,81

7043

47,01

7096

113,96

7044

55,23

7100

3,98

7146

48,86

7045

37,83

7101

11,02

7147

55,02

7046

44,88

7102

17,18

7148

53,9
62,12

7047

51,04

7103

23,05

7149

7048

49,93

7104

31,27

7150

45,12

7049

58,14

7105

6,88

7151

52,17
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7152

61,83

7216

43,07

7371

73,76

7153

57,21

7217

49,23

7372

79,92

7155

41,71

7220

39,6

7373

85,79

7156

48,75

7221

46,64

7375

70,29

7157

54,92

7260

55,19

7376

77,33

7160

66,35

7261

62,23

7161

73,39

7262

68,4

7378

73,86

7162

79,55

7263

74,27

7400

45,24

7163

72,95

7264

82,49

7401

52,29

7164

81,17

7265

58,1

7402

58,45
64,32

7165

69,25

7266

65,14

7403

7166

76,37

7267

71,31

7404

72,54

7167

82,46

7268

77,18

7405

48,16

7168

75,86

7269

85,4

7406

55,2

7169

84,08

7270

61,41

7407

61,36

7170

72,56

7271

68,46

7408

67,23

7171

79,61

7272

74,62

7409

75,45

7172

85,77

7273

80,49

7173

79,17

7275

64,98

7410

51,46

7175

63,66

7276

72,03

7411

58,5

7176

70,7

7300

35,86

7412

64,67

7177

76,87

7301

42,91

7413

70,54

7180

125,39

7302

49,07

7415

55,03

7181

132,44

7303

54,95

7416

62,08
68,24

7182

138,6

7304

63,16

7417

7183

120,19

7305

38,78

7420

58,61

7185

128,3

7306

45,82

7421

65,65

7186

135,35

7307

51,98

7460

65,14

7187

141,51

7308

57,85

7461

72,19

7188

123,1

7309

66,07

7462

78,35

7190

131,61

7310

42,08

7191

138,65

7311

49,13

7463

84,22

7192

144,82

7312

55,29

7464

92,44

7195

110,9

7313

61,16

7465

68,05
75,1

7196

117,94

7315

45,66

7466

7200

26,24

7316

52,7

7467

81,26

7201

33,28

7317

58,87

7468

87,13

7202

39,45

7320

49,23

7470

71,36

7203

45,31

7321

56,27

7471

78,4

7204

53,53

7360

60,5

7472

84,57

7205

29,15

7361

67,55

7475

74,93

7206

36,19

7362

73,71

7476

81,97

7207

42,36

7363

79,58

7208

48,23

7364

87,8

7500

53,78

7209

56,44

7365

63,41

7501

60,83

7210

32,45

7366

70,46

7502

66,99

7211

39,5

7367

76,62

7503

72,86
81,08

7212

45,66

7368

82,49

7504

7213

51,54

7369

90,71

7505

56,69

7215

36,03

7370

66,72

7506

63,73
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7507

69,91

7708

106,98

7802

186,17

7508

75,76

7710

91,21

7805

175,88

7509

83,98

7711

98,25

7806

182,92

7510

60

7712

104,41

7807

189,09

7511

67,04

7715

94,78

7808

26,65

7512

73,2

7716

101,82

7513

79,07

7720

83,59

7809

33,69

7515

63,57

7721

90,64

7810

179,19

7516

70,61

7722

96,8

7811

186,23

7517

76,78

7723

102,67

7818

45,28
52,32

7520

67,14

7725

86,5

7819

7521

74,18

7726

93,54

7820

176,95

7560

69,78

7727

99,71

7821

183,99

7561

76,82

7728

105,58

7822

190,16

7562

82,99

7730

89,81

7825

179,86

7563

88,85

7731

96,85

7826

186,9

7564

97,07

7732

103,01

7827

193,07

7565

72,69

7735

93,38

7566

79,73

7736

100,42

7828

67,24

7567

85,89

7740

107,47

7568

91,77

7741

114,52

7570

75,99

7742

120,68

7571

83,04

7745

7572

89,2

7746

7829

74,28

7830

183,16

7831

190,21

110,39

7838

68,55

117,43

7840

15

7,95

7575

79,56

7747

123,59

7841

7576

86,61

7750

113,7

7842

21,16

7600

71,74

7751

120,74

7843

27,04

7601

78,79

7758

13,36

7844

35,25

7602

84,95

7759

20,4

7845

10,87

7603

90,82

7760

131,36

7846

17,91

7604

99,04

7761

138,41

7605

74,65

7762

144,57

7847

24,08

7606

81,69

7765

134,27

7848

29,94

7607

87,86

7766

141,32

7849

38,16
14,18

7608

93,73

7768

22,67

7850

7609

101,94

7769

29,72

7851

21,22

7610

77,96

7770

137,58

7852

27,38

7611

85

7771

144,62

7853

33,25

7612

91,16

7778

41,3

7855

17,75

7613

97,04

7779

48,34

7856

24,79

7615

81,53

7780

155,25

7857

30,96

7616

88,57

7781

162,29

7858

21,32

7620

85,1

7785

158,15

7700

84,99

7786

165,2

7859

28,36

7701

92,03

7788

63,25

7860

13,27

7702

98,2

7789

70,3

7861

20,31

7703

104,06

7798

17,34

7862

26,47
32,34

7705

87,9

7799

24,38

7863

7706

94,94

7800

172,97

7864

40,56

7801

180,01

7865

16,17

7707

101,1
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7866

23,22

7918

31,94

7967

54,6

7867

29,38

7919

38,98

7968

60,46

7868

35,25

7940

26,53

7969

68,68

7869

43,47

7941

33,58

7870

19,48

7970

44,7

7942

39,74

7871

26,53

7971

51,74

7943

45,61

7872

32,69

7972

57,9

7873

38,56

7944

53,83

63,77

23,05

29,44

7973

7875

7945

36,49

48,27

30,1

7946

7975

7876

42,65

55,31

36,26

7947

7976

7877
7878

26,62

7948

48,52

7977

61,48

7879

33,67

7949

56,74

7978

51,84

7900

18,57

7950

32,75

7979

58,88

7901

25,62

7951

39,8

7980

59,71

7902

31,78

7952

45,96

7981

66,75

7903

37,65

7953

51,83

7982

72,91

7904

45,87

7955

36,33

7983

78,79

7905

21,49

7956

43,37

7906

28,53

7984

87,01

7957

49,53

7907

34,69

7985

62,62

7908

40,56

7958

39,9

69,66

48,78

46,94

7986

7909

7959

38,47

75,83

24,79

7960

7987

7910

31,83

45,52

81,69

7911

7961

7988

51,68

65,93

38

7962

7990

7912
7913

43,86

7963

57,56

7991

72,97

7915

28,36

7964

65,77

7992

79,13

7916

35,41

7965

41,39

7995

69,5

7917

41,57

7966

48,43

7996

76,54
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BILAGA III
TILLÄGGSTULLAR PÅ SOCKER (AD S/Z) OCH MJÖL (AD F/M)
Ungern – giltighet 1.1.2004–30.4.2004
(Avseende tabell A i bilaga I)

Sackaros/invertsocker/isoglukos

AD S/Z
(euro/100 kg)

>= 00 – < 05

0

>= 05 – < 30

7,04

>= 30 – < 50

13,2

>= 50 – < 70

19,07

>= 70

27,29

Stärkelse/druvsocker

AD F/M
(euro/100 kg)

>= 00 – < 05

0

>= 05 – < 25

2,91

>= 25 – < 50

6,21

>= 50 – < 75

9,79

>= 75

13,36
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2279/2003
av den 22 december 2003
om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med fastställande av exportbidraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (1), senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 411/2002 (2),

därför fastställas en procentsats för nedsättning när det
gäller de ansökningar om exportlicenser som inlämnats
den 19 december 2003.
(3)

Med hänsyn till syftet med denna förordning bör den
träda i kraft så snart den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1342/
2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter
för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och
ris (3) särskilt artikel 8.3 andra stycket i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

Vid utfärdandet av licens skall, för samtliga destinationer 064
och 066 som anges i bilagan till förordning (EG) nr 2224/
2003, de begärda kvantiteterna i de ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med förutfastställelse av exportbidraget som inlämnats den 19 december 2003 inom ramen för
den förordningen, nedsättas med 38,77 %.

(1)

(2)

I artikel 8.3 i förordning (EG) nr 1342/2003 föreskrivs
att då det vid fastställandet av exportbidraget görs en
särskild hänvisning till denna punkt skall exportlicenserna med förutfastställelse av bidraget utfärdas först den
tredje arbetsdagen efter den dag då ansökan inlämnats. I
samma artikel föreskrivs även att kommissionen skall
fastställa en enhetlig procentsats för nedsättning av kvantiteterna om ansökningarna om exportlicenser överskrider de kvantiteter som är ämnade för export. I
kommissionens förordning (EG) nr 2224/2003 (4)
fastställs exportbidrag enligt det förfarande som fastställs
i ovannämnda punkt för 4 000 ton för samtliga destinationer 064 och 066 som anges i bilagan till den förordningen.
För samtliga destinationer 064 och 066 överskrider de
kvantiteter för vilka ansökningar inlämnats den 19
december 2003 den disponibla kvantiteten. Det bör

Artikel 1

Artikel 2
För samtliga destinationer 064 och 066 som anges i bilagan till
förordning (EG) nr 2224/2003 gäller att inga exportlicenser
skall utfärdas inom ramen för den förordningen för ansökningar om exportlicens för ris och brutet ris som inlämnas från
och med den 20 december 2003.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 23 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
EGT L 62, 5.3.2002, s. 27.
EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.
EUT L 332, 19.12.2003, s. 29.

23.12.2003

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 336/91

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2280/2003
av den 22 december 2003
om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1260/2001 av
den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker (1), ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 2196/2003 (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95
av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av
produkter inom sockersektorn med undantag av melass (3),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98 (4), särskilt
andra stycket i artikel 1.2 och artikel 3.1 i denna, och
av följande skäl:
(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för
import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar
fastställs genom kommissionens förordning (EG) nr
1166/2003 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr
2141/2003 (6).

(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av
de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1423/
95 skall vara de som anges i bilagan.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 23 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
EUT L 328, 17.12.2003, s. 17.
EGT L 141, 24.6.1995, s. 16.
EGT L 85, 20.3.1998, s. 5.
EUT L 162, 1.7.2003, s. 57.
EUT L 321, 6.12.2003, s. 9.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 22 december 2003 om ändring av de representativa priser och de tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99
(EUR)
KN-nummer

Representativet pris per 100 kg nettovikt
av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

13,86

9,94

1701 11 90 (1)

13,86

16,24

1701 12 10 (1)

13,86

9,71

1701 12 90 ( )

13,86

15,73

1701 91 00 (2)

16,03

19,22

1701 99 10 ( )

16,03

13,74

1701 99 90 (2)

16,03

13,74

1702 90 99 ( )

0,16

0,48

1

2

3

Tilläggsbelopp per 100 kg nettovikt av
produkten i fråga

( ) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i bilaga I, punkt II i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178,
30.6.2001, s. 1).
(2) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i bilaga I, punkt I i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178,
30.6.2001, s. 1).
(3) Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.
1
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2281/2003
av den 22 december 2003
om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

världsmarknaden mellan dem som anses vara representativa för den verkliga marknadstendensen. För att
bestämma detta pris har det fastställts ett medeltal av de
anbud och de priser som noterats på en eller flera representativa europeiska börser för en produkt som levererats cif till en hamn inom gemenskapen och som
kommer från olika leverantörsländer vilka anses vara de
mest representativa för den internationella handeln. Det
föreskrivs justeringar av kriterierna för att bestämma
världsmarknadspriset för orensad bomull för att ta
hänsyn till motiverade skillnader när det gäller den levererade produktens kvalitet eller anbudens och
prisnoteringarnas karaktär. Dessa justeringar fastställs i
artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1591/2001.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av protokoll nr 4 om bomull som är fogat som
bilaga till Anslutningsakten för Grekland, senast ändrat genom
rådets förordning (EG) nr 1050/2001 (1),
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1051/2001 av den
22 maj 2001, om produktionsstöd för bomull (2), särskilt artikel
4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall ett
världsmarknadspris på orensad bomull fastställas regelbundet på grundval av det världsmarknadspris som
konstaterats för rensad bomull med hänsyn till det
förhållande som tidigare har konstaterats mellan priset
för rensad bomull och det pris som beräknas för orensad
bomull. Detta tidigare förhållande har fastställts i artikel
2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1591/2001 av
den 2 augusti 2001 (3), ändrad genom förordning (EG)
nr 1486/2002 (4) om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för bomull. Om världsmarknadspriset inte kan
fastställas på detta sätt skall priset fastställas på grundval
av det senast fastställda priset.
Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall
världsmarknadspriset på orensad bomull bestämmas för
en produkt med vissa egenskaper och med hänsyn till de
mest fördelaktiga anbuden och prisnoteringarna på

(3)

Tillämpningen av ovanstående kriterier innebär att
världsmarknadspriset på orensad bomull bör fastställas
på nedan angiven nivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Världsmarknadspriset på orensad bomull, som avses i artikel 4
i förordning (EG) nr 1051/2001, fastställs till 32,036 EUR/
100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 23 december 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

148, 1.6.2001, s. 1.
148, 1.6.2001, s. 3.
210, 3.8.2001, s. 10.
223, 20.8.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2282/2003
av den 22 december 2003
om upphörande av fiske efter liten hälleflundra med fartyg under brittisk 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) nr 1954/2003 (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

(2)

(3)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

brittisk flagg eller som är registrerade i Förenade kungariket uppnått den tilldelade kvoten för år 2003. Förenade
kungariket har förbjudit fiske av detta bestånd från och
med den 26 november 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
liten hälleflundra 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 liten hälleflundra i farvattnen i ICESområde I, II (norska vatten) som gjorts av fartyg som för

Fångster av liten hälleflundra i farvattnen i ICES-område I, II
(norska vatten) som gjorts av fartyg som för brittisk flagg eller
som är registrerade i Förenade kungariket skall anses ha uttömt
den kvot som tilldelats Förenade kungariket för år 2003.
Fiske efter liten hälleflundra i farvattnen i ICES-område I, II
(norska vatten) som görs av fartyg som för brittisk flagg eller
som är registrerade i Förenade kungariket 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 26 november 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske

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

EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.
EUT L 289, 7.11.2003, s. 1.
EGT L 256, 31.12.2002, s. 12.
EUT L 252, 4.10.2003, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2283/2003
av den 22 december 2003
om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko
samt Västbanken och Gazaremsan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

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

Artikel 1
De producent- och importpriser i gemenskapen för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga
rosor och småblommiga rosor som avses i artikel 1b i förordning (EEG) nr 700/88 för en tvåveckorsperiod fastställs i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 23 december 2003.
Den skall tillämpas från den 24 december 2003 till den 6
januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

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

(3) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
(4) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 22 december 2003 om fastställande av gemenskapens producent- och
importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i
Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan
(euro per 100 enheter)
Period: den 24 december 2003 till den 6 januari 2004
Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

13,12

11,88

55,89

25,34

Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

9,73

10,92

18,51

14,12

12,80

13,69

—

—

Cypern

—

—

—

—

Jordanien

—

—

—

—

Västbanken och
Gazaremsan

7,05

5,00

—

—

Gemenskapens producentpris

Gemenskapens importpris

Israel
Marocko
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2284/2003
av den 22 december 2003
om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på
import av prydnadsnejlikor (på kvist) med ursprung i Västbanken och Gaza
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

På grundval av de priser som har noterats i enlighet med
förordningarna (EEG) nr 4088/87 och (EEG) nr 700/88
konstateras att de villkor som föreskrivs i artikel 2.2 i
förordning (EEG) nr 4088/87 om upphävande av
förmånstullarna är uppfyllda i fråga om prydnadsnejlikor
(på kvist) med ursprung i Västbanken och Gaza. Gemensamma tulltaxans tullsats bör därför återinföras.

(6)

Kvoten för produkterna i fråga täcker perioden 1
januari–31 december 2003. Som en följd därav gäller
upphävandet av förmånstullen och återinförandet av
Gemensamma tulltaxans tull senast till slutet av den perioden.

(7)

Mellan Förvaltningskommittén för levande växter och
blomsterprodukters möten skall dessa åtgärder vidtas av
kommissionen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av den
21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med
ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i
Västbanken och Gazaremsan (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/97 (2), särskilt artikel 5.2 b i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EEG) nr 4088/87 föreskrivs villkoren för
att tillämpa förmånstullar på storblommiga rosor,
småblommiga rosor, nejlikor (standard) och prydnadsnejlikor (spray) inom gränserna för de tullkvoter som
årligen öppnas för import till gemenskapen av färska
snittblommor.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(2)

3

Genom rådets förordning (EG) nr 747/2001 ( ), ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 786/2002 (4),
öppnas och föreskrivs villkoren för förvaltningen av
gemenskapens tullkvoter för färske snittblommor och
blomknoppar med ursprung i respektiven Cypern,
Egypten, Israel, Jordanien, Malta, Marocko och
Västbanken och Gazaremsan.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 2283/2003 (5)
fastställs gemenskapens import- och producentpriser på
nejlikor och rosor med avseende på tillämpningen av
importförfarandena.

(4)

I kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 (6), senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2062/97 (7), fastställs
närmare tillämpningsföreskrifter för dessa förfaranden.

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

EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.
EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.
EGT L 109, 19.4.2001, s. 2.
EGT L 127, 14.5.2002, s. 3.
Se sidan 95 i detta nummer av EUT.
EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.

Artikel 1

Med avseende på import av prydnadsnejlikor (på kvist) (KNnummer ex 0603 10 20) med ursprung i Västbanken och Gaza
skall de förmånstullar som fastställs i förordning (EG) nr 747/
2001 upphävas och Gemensamma tulltaxans tullsats återinföras.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 december 2003.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

23.12.2003
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 1 juli 2003
om ingående av ett avtal om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Australien om
handel med vin
(2003/898/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets beslut 94/184/EG av den 24 januari 1994 om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Australien om handel med vin (1), särskilt artikel 3 i detta,
med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Australien om handel med vin, undertecknat i Bryssel och Canberra den 26 respektive den 31 januari 1994 (2), senast ändrat genom avtalet av
den 6 augusti 2002 (3), särskilt artikel 17.2 i detta, och
av följande skäl:
(1)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram en ändring av nämnda avtal som
innebär en förlängning fram till och med den 30 juni 2004 av det tillfälliga godkännandet av australiska viner som behandlats med katjonbytarhartser.

(2)

Förvaltningskommittén för vin har inte avgivit något yttrande inom den tidsfrist som dess
ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel
Avtalet om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Australien om handel med vin
godkänns på gemenskapens vägnar.
Texten till avtalet återfinns i bilagan till detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 1 juli 2003.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 86, 31.3.1994, s. 1.
(2) EGT L 86, 31.3.1994, s. 3.
(3) EGT L 213, 9.8.2002, s. 43.
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AVTAL
mellan Europeiska gemenskapen och Australien om ändring av avtalet om handel med vin
EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”, å ena sidan
och
AUSTRALIEN, å andra sidan, har
med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Australien om handel med vin, undertecknat i Bryssel
och Canberra den 26 respektive den 31 januari 1994, senast ändrat genom avtalet av den 6 augusti 2002, och
av följande skäl:
Användandet av katjonbytarhartser för stabilisering av australiska viner som importeras till och saluförs i gemenskapen
godkänns i punkt 1 b i bilaga I till avtalet; detta godkännande gäller tillfälligt fram till och med den 30 juni 2003.
Godkännandet av denna behandling av australiska viner bör förlängas fram till och med den 30 juni 2004 i avvaktan på
ett slutgiltigt beslut om behandling med katjonbytarhartser,
ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 3

Artikel 1
Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Australien om
handel med vin som undertecknades i Bryssel och Canberra
den 26 respektive 31 januari 1994, senast ändrat genom avtalet
av den 6 augusti 2002, ändras på följande sätt:
I bilaga I, punkt 1 b skall den ”30 juni 2003” ersättas med den
”30 juni 2004”.

Detta avtal skall upprättas i två exemplar på danska, engelska,
finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska,
spanska, svenska och tyska språken, vilka samtliga texter är lika
giltiga.
TILL BEKRÄFTELSE HÄRPÅ har respektive befullmäktigade under-

tecknat detta avtal.
Utfärdat i Bryssel den 10 december 2003.

Artikel 2
Detta avtal träder i kraft den 1 juli 2003.

På Australiens vägnar

På Europæiska gemenskapens
vägnar

Michael J. TAYLOR

José Manuel SILVA RODRIGUEZ

23.12.2003
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 28 november 2003
om att bevilja vissa parter befrielse från utvidgningen enligt rådets förordning (EG) nr 71/97 av
den antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 på cyklar med
ursprung i Folkrepubliken Kina, och som bibehölls genom rådets förordning (EG) nr 1524/2000, till
att även omfatta vissa cykeldelar samt om att häva det uppskjutande av betalning av den utvidgade
antidumpningstullen på import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina som i
enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 88/97 beviljats vissa parter
[delgivet med nr K(2003) 4419]
(2003/899/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad
import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), senast ändrad genom rådets
förordning (EG) nr 1972/2002 (2) (nedan kallad ”grundförordningen”),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 71/97 av den 10 januari 1997 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 på cycklar som har sitt
ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Folkrepubliken Kina,
samt om uttag av den utvidgade tullen på sådan import som registrerats enligt förordning (EG) nr 703/
96 (3), (nedan kallad ”utvidgningsförordningen”), som bibehölls genom rådets förordning (EG) nr 1524/
2000 (4).

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 88/97 av den 20 januari 1997 om bemyndigande av
att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets
förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/
93 och bibehålls genom förordning (EG) nr 1524/2000 (5), (nedan kallad ”befriandeförordningen”) särskilt
artikel 7 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

(1)

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

Efter ikraftträdandet av befriandeförordningen har ett antal cykelmonteringsföretag med stöd av
artikel 3 i den förordningen ansökt om befrielse från den antidumpningstull som genom rådets
förordning (EG) nr 71/97 utvidgats till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Kina (nedan
kallad ”den utvidgade antidumpningstullen”). Kommissionen har i Europeiska unionens officiella tidning
offentliggjort flera på varandra följande förteckningar över sökande (6) för vilka betalningen av den
utvidgade antidumpningstullen har uppskjutits enligt artikel 5.1 i befriandeförordningen med avseende på deras import av essentiella cykeldelar som deklarerats för fri omsättning.
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L 56, 6.3.1996, s. 1.
L 305, 7.11.2002, s. 1.
L 16, 18.1.1997, s. 55.
L 175, 14.7.2000, s. 39.
L 17, 21.1.1997, s. 17.
C 45, 13.2.1997, s. 3, EGT C 112, 10.4.1997, s. 9, EGT C 378, 13.12.1997, s. 2, EGT C 217, 11.7.1998, s. 9,
C 37, 11.2.1999, s. 3, EGT C 186, 2.7.1999, s. 6, EGT C 216, 28.7.2000, s. 8, EGT C 170, 14.6.2001, s. 5,
C 103, 30.4.2002, s. 2, EUT C 43, 22.2.2003, s. 5.
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Kommissionen begärde och erhöll från de parter som förtecknas i tabell 1 alla de uppgifter som
krävdes för att fastställa om deras ansökningar kunde godtas. De uppgifter som lämnades granskades
och kontrollerades vid behov på platsen hos de berörda parterna. Mot bakgrund av dessa uppgifter
fann kommissionen att de ansökningar som lämnats in av parterna i tabell 1 kan godkännas enligt
artikel 4.1 i befriandeförordningen.

TABELL 1

Namn

Ort

Land

TARICtilläggsnummer

Italien

A243

Ottobici srl

Z.I. Località Terzerie
I-84053 Cicerale (SA)

Heinrich Böttcher GmbH & Co.
KG

Waldstraße 3
D-25746 Wesseln/Heide

Tyskland

A415

Sangal — Indústria de Veículos,
Lda

Rua do Serrado — Apartado 21
P-3781 – 908
Sangalhos

Portugal

A407

Biciclasse CS SRL

Via Roma, 4
I-84020 Oliveto Citra

Italien

A359

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione, 32
I-94011 Agira

Italien

A360

Jose Alvarez SA

Z.I. de l'Hippodrome
F-32020 Auch Cedex 09

Frankrike

A374

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg 1
D-87700 Memmingen

Tyskland

A376

F.A.A.C. Snc di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11/a
I-31030 Bessica di Loria

Italien

A377

Toim SL

C/. Jarama — Parcela 138 Polígono
industrial
E-45007 Toledo

Spanien

A384

Veronese Luigi Snc di Veronese
Paolo e Elisabetta (Cicli Roveco)

Via Umberto I 508
I-45023 Costa di Rovigo

Italien

A402

Telai Olagnero Srl

Strada Valle Maira
I-12020 Roccabruna

Italien

A403

Steppenwolf GmbH

Wetterstreinstraße, 18
D-82024 Taufkirchen

Tyskland

A406

B — tecnología SA

Ag Panteleimonas — N. Santa
GR-61100 Dimou Gallikou — Kilkis

Grekland

A411

Atala SpA

Via Lussemburgo 31/33
I-35127 Padova

Italien

A412

Norta N.V.

Stradsestraat 17
B-2250 Olen

Belgien

A413

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie 2/72
I-30020 Meolo

Italien

A422

Carnielli Fitness Spa

Via Menarè 296
I-31029 Vittorio Veneto

Italien

A423
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(3)

De av kommissionen slutgiltigt fastställda omständigheterna visar att värdet av delarna med
ursprung i Kina i alla dessa sökandes cykelmonteringsverksamhet understeg 60 % av det sammanlagda värdet av de delar som användes i denna monteringsverksamhet. Dessa sökande omfattas
därmed inte av artikel 13.2 i grundförordningen.

(4)

Av dessa skäl och i enlighet med artikel 7.1 i befriandeförordningen bör de parter som förtecknas i
tabellen ovan befrias från den utvidgade antidumpningstullen.

(5)

I enlighet med artikel 7.2 i befriandeförordningen bör befrielsen från den utvidgade antidumpningstullen för de parter som förtecknas i tabell 1 gälla från och med dagen för mottagandet av deras
respektive ansökan. Dessutom bör deras tullskuld för den utvidgade antidumpningstullen från och
med dagen för mottagandet av deras respektive ansökan anses som upphävd.

(6)

De parter som förtecknas i tabell 2 har också lämnat in ansökningar om undantag från den utvidgade antidumpningstullen.

TABELL 2

Namn

Ort

Land

TARICtilläggsnummer

Portugal

A401

Italien

A358

A.J. Maias, Lda

Ajmaia P — Apartado 27
P-3781-908 Sangallhos

Faema Cicli Picc. Soc. Coop.
ARL

Via Nicosia 6
I-93017 San Cataldo

Reece Cycles Plc

106-114 Emily Street
Birmingham — B12 0SL
United Kingdom

Förenade
kungariket

A385

Bikedirect Europa Ltd

Unit 8
Parc Hafren — Business Park
Llanidloes, Powys, SY18 6RB
United Kingdom

Förenade
kungariket

A399

Coster SNC di Lazzarini Nadia e
Pagani Patrizia

Piazza Borromeo 10
I-20123 Milano

Italien

A414

Avseende dessa ansökningar bör det påpekas att
a) två av dessa parter inte lämnade in de nödvändiga uppgifter som kommissionen begärde,
b) en part drog tillbaka sin ansökan om befrielse,
c) en part inte fanns på den adress som angavs i ansökan,
d) den sista sökanden besöktes på plats av tjänstemän från kommissionen, som fann att de cykeldelar som parten hade köpt in såldes till tredje part under undersökningsperioden (finansieringsåret 2002) och därefter monterades ihop med andra cykeldelar av den sökande på uppdrag
av de nya ägarna till samtliga cykeldelar. Därför var det inte möjligt att säkerställa att värdet av
de delar med ursprung i Kina som användes i den sökandes cykelmonteringsverksamhet understeg 60 % av det sammanlagda värdet av de delar som användes och slutsatsen drogs att den
sökande omfattas av artikel 13.2.
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(7)

Eftersom de parter som förtecknas i tabell 2 inte uppfyller de villkor för befrielse som anges i artikel
4 i befriandeförordningen, måste kommissionen avslå deras ansökan om befrielse i enlighet med
artikel 7.3 i den förordningen. Det uppskjutande av betalning av den utvidgade antidumpningstullen
som avses i artikel 5 i befriandeförordningen bör mot bakgrund av detta hävas och den utvidgade
antidumpningstullen tas ut från och med dagen för mottagandet av parternas respektive ansökan.

(8)

Efter antagandet av detta beslut bör en uppdaterad förteckning över parter som befriats enligt artikel
7 i befriandeförordningen och över parter vars ansökningar enligt artikel 3 i den förordningen är
föremål för undersökning offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, i enlighet med
artikel 16.2 i den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De parter som förtecknas i tabell 1 skall befrias från utvidgningen, införd genom förordning (EG) nr 71/97,
av den slutgiltiga antidumpningstull på cyklar med ursprung i Kina som infördes genom förordning (EEG)
nr 2474/93 och bibehölls genom förordning (EG) nr 1524/2000 till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Kina.
Befrielsen skall, med avseende på de enskilda parterna, gälla med verkan från och med den dag som anges i
kolumnen med rubriken ”Ikraftträdande”.

TABELL 1
Förteckning över parter som skall befrias

Namn

Ort

Land

Befrielse
enligt
förordning
(EG) nr 88/
97

Ikraftträdande

TARICtilläggsnummer

Italien

Artikel 7

5.1.2001

A243

Ottobici srl

Z.I. Località Terzerie
I-84053 Cicerale (SA)

Heinrich Böttcher GmbH
& Co. KG

Waldstraße 3
D-25746 Wesseln/Heide

Tyskland

Artikel 7

7.3.2001

A415

Sangal — Indústria de
Veículos, Lda

Rua do Serrado — Apartado 21
P-3781-908
Sangalhos

Portugal

Artikel 7

15.10.2001

A407

Biciclasse CS SRL

Via Roma 4
I-84020 Oliveto Citra

Italien

Artikel 7

1.3.2002

A359

GFM Bike di Ingarao
Franco

Via Circonvallazione 32
I-94011 Agira

Italien

Artikel 7

18.3.2002

A360

Jose Alvarez SA

Z.I. de l'Hippodrome
F-32020 Auch Cedex 09

Frankrike

Artikel 7

26.3.2002

A374

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg 1
D-87700 Memmingen

Tyskland

Artikel 7

15.4.2002

A376
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Ort

L 336/105

Land

Befrielse
enligt
förordning
(EG) nr 88/
97

Ikraftträdande

TARICtilläggsnummer

Italien

Artikel 7

23.4.2002

A377

Spanien

Artikel 7

7.5.2002

A384

F.A.A.C. Snc di Sbrissa
F.lli & C.

Via Monte Antelao 11/a
I-31030 Bessica di Loria

Toim SL

C/. Jarama — Parcela
Polígono industrial
E-45007 Toledo

Veronese Luigi s.n.c. di
Veronese Paolo e Elisabetta — Cicli Roveco

Via Umberto I 508
I-45023 Costa di Rovigo

Italien

Artikel 7

12.6.2002

A402

Telai Olagnero Srl

Strada Valle Maira
I-12020 Roccabruna

Italien

Artikel 7

18.7.2002

A403

Steppenwolf GmbH

Wetterstreinstraße, 18
D-82024 Taufkirchen

Tyskland

Artikel 7

24.7.2002

A406

B — tecnología SA

Ag Panteleimonas — N. Santa
GR-61100 Dimou Gallikou —
Kilkis

Grekland

Artikel 7

6.9.2002

A411

Atala SpA

Via Lussemburgo 31/33
I-35127 Padova

Italien

Artikel 7

23.9.2002

A412

Norta NV

Stradsestraat 17
B-2250 Olen

Belgien

Artikel 7

24.9.2002

A413

Cicli Roger di Rubin
Giorgio Sas

Via delle Industrie 2/72
I-30020 Meolo

Italien

Artikel 7

22.11.2002

A422

Carnielli Fitness Spa

Via Motta 296
I-31029 Vittorio Veneto

Italien

Artikel 7

16.12.2002

A423
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Artikel 2
De ansökningar om befrielse från den utvidgade antidumpningstullen som gjorts i enlighet med artikel 3 i
förordning (EG) nr 88/97 av de parter som förtecknas i tabell 2 skall avslås.
Uppskjutandet av betalningen av den utvidgade antidumpningstullen enligt artikel 5 i förordning (EG) nr
88/97 skall hävas för de berörda parterna med verkan från och med den dag som anges i kolumnen med
rubriken ”Ikraftträdande”.

TABELL 2
Förteckning över parter för vilka uppskjutandet skall hävas

Namn

Ort

A.J. Maias, Lda

Ajmaia P — Apartado 27
P-3781-908 Sangalhos

Faema Cicli Picc. Soc.
Coop. ARL

Via Nicosia 6
I-93017 San Cataldo

Reece Cycles Plc

106-114 Emily Street
Birmingham — B12 0SL
United Kingdom

Land

Uppskjutande enligt
förordning
(EG) nr 88/
97

Ikraftträdande

TARICtilläggsnummer

Portugal

Artikel 5

12.12.2001

A401

Italien

Artikel 5

13.3.2002

A358

Förenade
kungariket

Artikel 5

7.5.2002

A385
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Ort

Uppskjutande enligt
förordning
(EG) nr 88/
97

Ikraftträdande

TARICtilläggsnummer

Förenade
kungariket

Artikel 5

24.6.2002

A399

Italien

Artikel 5

11.9.2002

A414

Land

Bikedirect Europa Ltd

Unit 8
Parc Hafren — Business Park
Llanidloes, Powys, SY18 6RB
United Kingdom

Coster SNC di Lazzarini
Nadia e Pagani Patrizia

Piazza Borromeo 10
I-20123 Milano

23.12.2003

Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna och till de parter som anges i artiklarna 1 och 2.

Utfärdat i Bryssel den 28 november 2003.
På kommissionens vägnar
Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 17 december 2003
om ändring av beslut 2001/574/EG om fastställande av den produkt som skall användas för
gemensam märkning för beskattningsändamål av dieselbrännolja och fotogen
[delgivet med nr K(2003) 4607]
(2003/900/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 95/60/EG av den 27
november 1995 om märkning för beskattningsändamål av
dieselbrännolja och fotogen (1), särskilt artikel 2.2 i detta, och
av följande skäl:
(1)

Genom
kommissionens
beslut
2001/574/EG (2)
fastställdes att produkten med det vetenskapliga
namnet N-etyl-N-[2-(1-isobutoxietoxi)etyl]-4-(fenylazo)anilin (Solvent Yellow 124) skulle användas för den
gemensamma märkningen för beskattningsändamål av
dieselbrännolja och fotogen samt att märkningsnivån
skulle vara minst 6 mg märkningsprodukt per liter
mineralolja. En högsta märkningsnivå på 9 mg
märkningsprodukt per liter mineralolja bör dock
fastställas för att hindra viss olaglig användning av mineraloljor.

(2)

Beslut 2001/574/EG bör därför ändras.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Kommittén för punktskatter.

(1) EGT L 291, 6.12.1995, s. 46.
(2) EGT L 203, 28.7.2001, s. 20. Beslutet senast ändrat genom beslut
2002/269/EG (EGT L 93, 10.4.2002, s. 6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 1 i kommissionens beslut 2001/574/EG skall andra
stycket ersättas med följande:
”Medlemsstaterna skall fastställa en märkningsnivå som
skall vara minst 6 mg och högst 9 mg märkningsprodukt
per liter mineralolja.”
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2003.
På kommissionens vägnar
Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen

