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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 183/2004
av den 2 februari 2004
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 3 februari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2004.
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 2 februrari 2004 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

115,6
39,3
127,9
94,3

0707 00 05

052
204
999

139,9
46,6
93,3

0709 10 00

220
999

13,5
13,5

0709 90 70

052
204
999

107,3
54,1
80,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
448
624
999

50,7
52,2
45,9
51,0
32,8
81,3
52,3

0805 20 10

052
204
999

71,8
98,2
85,0

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

052
204
220
464
600
624
662
999

79,6
85,1
82,7
77,8
74,0
69,0
38,0
72,3

0805 50 10

052
600
999

68,0
58,3
63,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
720
999

73,2
55,3
89,2
86,9
69,9
74,9

0808 20 50

060
388
400
528
720
999

56,2
95,1
78,4
101,2
45,5
75,3

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 184/2004
av den 2 februari 2004
om avslutande av det system för övervakning i efterhand av vissa stålprodukter som inrättades
genom kommissionens förordning (EG) nr 1695/2002
2002 (5) med avseende på 14 stålprodukter, dvs. elektroplåt (annan än kornorienterad plåt), plåt överdragen
med metall, plåt överdragen med organiska ämnen,
bleckprodukter, kvartoplåt, bredplattstänger, stänger och
lätta profiler av olegerat handelsstål, stänger och lätta
profiler av legerat handelsstål, armeringsstänger, stänger
och lätta profiler av rostfritt stål, valstråd av rostfritt stål,
tråd av rostfritt stål, gasrör och ihåliga profiler (samtliga
närmare beskrivna i bilaga 1 till den förordningen).

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3285/94 av den
22 december 1994 om gemensamma importregler och om
upphävande av förordning (EG) nr 518/94 (1), senast ändrad
genom rådets förordning (EG) nr 2474/2000 (2), särskilt artikel
21 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 519/94 av den 7
mars 1994 om gemenskapsregler för import från vissa tredje
länder och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 1765/
82, 1766/82 och 3420/83 (3), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 427/2003 (4), särskilt artikel 18 i denna,
efter samråd med den rådgivande kommitté som inrättats
genom artikel 4 i förordning (EG) nr 3285/94 respektive i
förordning (EG) nr 519/94, och
av följande skäl:

(2)

I skäl 64 i förordning (EG) nr 1695/2002 erinrade
kommissionen om att övervakningsåtgärderna borde ha
samma varaktighet som de slutgiltiga skyddsåtgärder
som införts för vissa stålprodukter genom kommissionens förordning (EG) nr 1694/2002 (6). Dessa slutgiltiga
skyddsåtgärder avslutades med verkan från och med den
8 december 2003 genom kommissionens förordning
(EG) nr 2142/2003 (7). Övervakningsåtgärderna bör
därför avslutas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
FÖRFARANDE

(1)

Den 27 september 2002 konstaterade kommissionen
efter en fullständig undersökning avseende 21 stålprodukter att utvecklingstendensen när det gäller import av
vissa stålprodukter hotade att vålla gemenskapstillverkarna skada, och att det därför var i gemenskapens
intresse att inrätta ett system för övervakning i efterhand. Ett system för övervakning i efterhand inrättades
därför genom kommissionens förordning (EG) nr 1695/

Artikel 1
Artikel 3 i förordning (EG) nr 1695/2002 skall upphöra att
gälla.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2004.
På kommissionens vägnar
Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen

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

EGT L 349, 31.12.1994, s. 53.
EGT L 286, 11.11.2000, s. 1.
EGT L 67, 10.3.1994, s. 89.
EUT L 65, 8.3.2003, s. 1.

(5) EGT L 261, 28.9.2002, s. 124.
(6) EGT L 261, 28.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 321, 6.12.2003, s. 11.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 185/2004
av den 2 februari 2004
om ändring av förordning (EG) nr 94/2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 2826/2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på
den inre marknaden
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(6)

Förordning (EG) nr 94/2002 bör därför ändras.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från det gemensamma sammanträdet
för förvaltningskommittéerna ”Marknadsföring av jordbruksprodukter”.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den
19 december 2000 om informationskampanjer och
säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre
marknaden (1), särskilt artikel 12 i denna, och
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 94/
2002 (2) skall det upprättas en förteckning över de teman
och produkter som kan omfattas av informationskampanjer eller säljfrämjande åtgärder.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 94/2002 ändras på följande sätt:
1) I artikel 5.1 andra stycket skall följande text läggas till:

(2)

Från den 1 januari 2004 skall, enligt rådets förordning
(EEG) nr 1907/90 av den 26 juni 1990 om vissa
handelsnormer för ägg (3), ägg avsedda för direkt
konsumtion märkas med en kod som anger producent
och produktionssystem.

”I fråga om program som gäller ägg för direkt konsumtion
och som skall presenteras 2004 skall den första programserien vara den berörda medlemsstaten till handa senaste den
29 februari 2004.”
2) Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

(3)

(4)

Konsumenterna bör informeras om de nya märkningsbestämmelserna.

a) I punkt 1 andra stycket skall följande läggas till:

Sektorn för ägg avsedda för direkt konsumtion bör
därför införas i förteckningen över produkter som kan
omfattas av informationskampanjer och säljfrämjande
åtgärder, och det bör fastställas allmänna riktlinjer för
kampanjerna inom sektorn.

b) I punkt 3 andra stycket skall följande läggas till:

”Den första programserien för ägg avsedda för direkt
konsumtion som presenteras 2004 skall översändas till
kommissionen senast den 31 mars 2004.”

”Kommissionen skall fattas sitt beslut om den första
programserien för ägg avsedda för direkt konsumtion
som presenteras 2004 senast den 31 maj 2004.”
3) I bilaga I led b skall följande strecksats läggas till:

(5)

Med hänsyn till dagen för fastställandet av riktlinjerna
går det inte att hålla de tidsfrister som uppställts för
överlämnande och godkännande av den första serie
program som presenteras 2004 för sektorn för ägg för
direkt konsumtion. Konsumenterna bör underrättas så
snart som möjligt, och därför bör en särskild tidsfrist
uppställas för överlämnande och godkännande av den
första serien.

”— Ägg för direkt konsumtion”
4) Bilagan till denna förordning skall läggas till bilaga III.

Artikel 2
(1) EGT L 328, 23.12.2000, s. 2.
(2) EGT L 17, 19.1.2002, s. 20. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 497/2003 (EUT L 74, 20.3.2003, s. 4).
(3) EGT L 173, 6.7.1990, s. 5. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2052/2003 (EUT L 305, 22.11.2003, s. 1).

Denna förordning träder i kraft den tredje 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 2 februari 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

BILAGA
”SEKTORN FÖR ÄGG FÖR DIREKT KONSUMTION
1. BEDÖMNING AV SITUATIONEN
Från den 1 januari 2004 skall ägg för direkt konsumtion stämplas med en kod som anger producent och produktionssystem. Koden består av ett nummer som anger produktionssystem (0 = Ägg från ekologiska produktionssystem,
1 = Ägg från utehöns, 2 = Ägg från frigående höns inhomhus, 3 = Ägg från burhöns), ISO-kod för den medlemsstat
där äggen producerats och produktionsställets nummer hos den behöriga myndigheten.
2. SYFTE
— Att informera konsumenterna om de nya bestämmelserna för märkning av ägg och förklara vad märkningen
betyder.
— Att informera om de produktionssystem som koden hänvisar till.
— Att informera om spårbarheten.
3. HUVUDSAKLIGA MÅLGRUPPER
— Konsumenter och distributörer.
— Opinionsbildare.
4. HUVUDBUDSKAP
— Sprida kunskap om märkningen av ägg med en kod i enlighet med direktiv 2002/4/EG och vad som kännetecknar de olika äggkategorier som koderna avser.
5. DE VIKTIGASTE HJÄLPMEDLEN
— Elektroniska hjälpmedel (webbplatser osv.).
— Informationsmaterial (broschyrer m.m.).
— Information på försäljningsställen.
— Annonser i dagspressen, tidskrifter för gastronomi och tidskrifter riktade till kvinnor m.m.
— Via media.
6. PROGRAMMETS VARAKTIGHET
12 till 24 månader.
7. PRELIMINÄR BUDGET
4 miljoner euro.”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 186/2004
av den 2 februari 2004
om ändring av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 och förordning (EG) nr 2571/97 när det gäller
numren i den kombinerade nomenklaturen för söta kex och våfflor och rån
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artiklarna 10
och 15 och artikel 31.14 i denna, och

(5)

Ändringarna bör börja gälla samtidigt som förordning
(EG) nr 1789/2003.

(6)

Förordningarna (EG) nr 1255/1999 och (EG) nr 2571/
97 bör därför ändras.

(7)

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

av följande skäl:
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(1)

(2)

(3)

(4)

Enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1255/1999 kan
det beviljas exportbidrag för vissa produkter som
omfattas av den förordningen om de exporteras i form
av de varor som förtecknas i bilaga II till den förordningen.

I artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2571/97
av den 15 december 1997 om försäljningen av smör till
sänkta priser och om beviljande av stöd för grädde, smör
och koncentrerat smör avsett av användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel (2) hänförs det till KN-nummer för sådana slutprodukter som kan omfattas av de bestämmelser som
föreskrivs i den förordningen.

Artikel 1

I bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999 skall följande rad
utgå.

”1905 90 40

– – – Våfflor och wafers med en vattenhalt av mer
än 10 viktprocent”

Som en följd av antagandet av kommissionens förordning (EG) nr 1789/2003 (3), som ändrar bilaga I till
rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987
om tulltaxe- och statisitknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (4), har det gjorts ändringar i den
kombinerade nomenklaturen när det gäller vissa
produkter.

I artikel 4.1 i förordning (EG) nr 2571/97 skall KN-numren
1905 30, 1905 90 40 i punkt A1 under metod A ersättas med
KN-numren 1905 31, 1905 32.

Bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999 och artikel 4
i förordning (EG) nr 2571/97 bör därför ändras.

Artikel 3

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1787/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 121).
(2) EGT L 350, 20.12.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1851/2001 (EGT L 253, 21.9.2001, s. 16).
(3) EUT L 281, 30.10.2003, s. 1.
(4) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1949/2003 (EUT L 287,
5.11.2003, s. 15).

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 1 januari 2004.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 187/2004
av den 2 februari 2004
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 3 februari 2004.
Den skall tillämpas från den 4 till den 17 februari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2004.
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 2 februari 2004 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 4 till den 17 februari 2004
Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

13,06

11,47

44,93

17,05

Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

Israel

—

—

—

—

Marocko

—

—

—

—

Cypern

—

—

—

—

Jordanien

4,73

—

—

—

Västbanken och
Gazaremsan

7,75

8,00

—

—

Gemenskapens producentpris

Gemenskapens importpris

L 29/10

SV

Europeiska unionens officiella tidning

3.2.2004

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 188/2004
av den 2 februari 2004
om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på
import av nejlikor (standard) med ursprung i Jordanien
(4)

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

(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 nejlikor (standard) med ursprung i Jordanien. Gemensamma tulltaxans
tullsats bör därför återinföras.

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

(6)

Kvoten för produkterna i fråga täcker perioden 1
januari–31 december 2004. Som en följd därav gäller
upphävandet av förmånstullen och återinförandet av
Gemensamma tulltaxans tull senast till slutet av den perioden.

av följande skäl:

(7)

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

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

(2)

(3)

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

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.

Genom rådets förordning (EG) nr 747/2001 (3), ändrad
genom kommissionens förordning (EG) nr 209/2003 (4),
öppnas och föreskrivs villkoren för förvaltningen av
gemenskapens tullkvoter för färska snittblommor och
blomknoppar med ursprung i respektive Cypern,
Egypten, Israel, Malta, Marocko och Västbanken och
Gazaremsan.

I kommissionens förordning (EG) nr 187/2004 (5)
fastställs gemenskapens import- och producentpriser på
nejlikor och rosor med avseende på tillämpningen av
importförfarandena.
EGT L 382, 31.12.1987, s. 22.
EGT L 177, 5.7.1997, s. 1.
EGT L 109, 19.4.2001, s. 2.
EUT L 28, 4.2.2003, s. 30.
Se sidan 8 i detta nummer av EUT.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avseende på import av nejlikor (standard) (KN-nummer
ex 0603 10 20) med ursprung i Jordanien 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 4 februari 2004.
(6) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
(7) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk
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3.2.2004

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 189/2004
av den 2 februari 2004
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

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)

(2)

(3)

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

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.

Genom rådets förordning (EG) nr 747/2001 (3), 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.

I kommissionens förordning (EG) nr 187/2004 (5)
fastställs gemenskapens import- och producentpriser på
nejlikor och rosor med avseende på tillämpningen av
importförfarandena.
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 8 i detta nummer av EUT.

(4)

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

(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.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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 4 februari 2004.
(6) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16.
(7) EGT L 289, 22.10.1997, s. 1.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

L 29/13

L 29/14

SV

Europeiska unionens officiella tidning

II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen
och Staten Israel om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 2 till
associeringsavtalet EG–Israel
Det avtal genom skriftväxling som undertecknades av gemenskapen och Israel i Bryssel den 23 december
2003 trädde i kraft den 23 december 2003. Bestämmelserna i avtalet skall tillämpas från och med den 1
januari 2004. Avtalet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning L 346 av den 31 december
2003, sid. 65.

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen
och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1
och 3 till associeringsavtalet EG–Konungariket Marocko
Det avtal genom skriftväxling som undertecknades av gemenskapen den 23 december 2003 och av
Marocko den 30 december 2003 trädde i kraft den 30 december 2003. Bestämmelserna i avtalet skall
tillämpas från och med den 1 januari 2004 med undantag av artiklarna 2, 4 och 5 i protokoll nr 1 som
skall tillämpas från och med den 1 oktober 2003. Avtalet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella
tidning L 345 av den 31 december 2003, sid. 117.

Information om ikraftträdandet av avtalet genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av
handelsbestämmelserna och de handelsrelaterade bestämmelserna i Europa–Medelhavsavtalet om
upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena
sidan och Arabrepubliken Egypten å andra sidan
Det avtal genom skriftväxling som undertecknades av gemenskapen den 19 december 2003 och av
Egypten den 21 december 2003 trädde i kraft den 21 december 2003. Bestämmelserna i avtalet skall
tillämpas från och med den 1 januari 2004. Avtalet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning L
345 av den 31 december 2003, sid. 113.
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BESLUT ANTAGET I SAMFÖRSTÅND MELLAN MEDLEMSSTATERNAS FÖRETRÄDARE,
FÖRSAMLADE PÅ STATS- ELLER REGERINGSCHEFSNIVÅ
av den 13 december 2003
om lokaliseringen av sätena för vissa av Europeiska unionens myndigheter och byråer
(2004/97/EG, Euratom)
Lokaliseringen av sätena för de olika myndigheterna och
byråerna bör fastställas.

MEDLEMSSTATERNAS FÖRETRÄDARE, FÖRSAMLADE PÅ STATSELLER REGERINGSCHEFSNIVÅ, HAR BESLUTAT FÖLJANDE

(10)

med beaktande av artikel 289 i Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen och artikel 189 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)
(2)

Genom rådets beslut 2000/820/RIF av den 22 december
2000 inrättades Europeiska polisakademin (1).
Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 178/2002 inrättades Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (2).

Artikel 1
a) Europeiska polisakademin skall ha sitt säte i Bramshill.
b) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet skall ha sitt
säte i Parma.
c) Eurojust skall ha sitt säte i Haag.
d) Europeiska sjösäkerhetsbyrån skall ha sitt säte i Lissabon.

(3)

Genom rådets beslut 2002/187/RIF inrättades Eurojust (3).

e) Europeiska byrån för luftfartssäkerhet skall ha sitt säte i
Köln.

(4)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1406/2002 inrättades Europeiska sjösäkerhetsbyrån (4).

f) Europeiska järnvägsbyrån skall ha sitt säte i Lille-Valenciennes.

(5)

(6)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1592/2002 inrättades Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (5).
Inrättandet av en europeisk järnvägsbyrå planeras på
grundval av det förslag som kommissionen lade fram
den 24 januari 2002 (6).

(7)

Inrättandet av en europeisk byrå för nät- och informationssäkerhet planeras på grundval av det förslag som
kommissionen lade fram den 11 februari 2003.

(8)

Inrättandet av ett europeiskt centrum för förebyggande
och kontroll av sjukdomar planeras på grundval av det
förslag som kommissionen lade fram den 8 augusti
2003.

(9)

Inrättandet av en europeisk kemikaliebyrå planeras på
grundval av det förslag som kommissionen lade fram
den 29 oktober 2003.

(1) EGT L 336, 30.12.2000, s. 1.
(2) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning
(EG) nr 1642/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 4).
(3) EGT L 63, 6.3.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut 2003/649/
RIF (EUT L 245, 29.9.2003, s. 44).
(4) EGT L 208, 5.8.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning
(EG) nr 1644/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 10).
(5) EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243,
27.9.2003, s. 5).
6
( ) EGT C 126 E, 28.5.2002, s. 323.

g) Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet skall ha
sitt säte i en stad i Grekland som skall fastställas av den
grekiska regeringen.
h) Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av
sjukdomar skall ha sitt säte i en stad i Sverige som skall
fastställas av den svenska regeringen.
i) Europeiska kemikaliemyndigheten skall ha sitt säte i
Helsingfors.
Artikel 2
Detta beslut, som skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, träder i kraft idag.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2003.
S. BERLUSCONI

Ordförande
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 29 januari 2004
om att beslut 96/293/EG om vissa skyddsåtgärder rörande fiskeprodukter med ursprung i Mauretanien skall upphöra att gälla
[delgivet med nr K(2004) 128]
(Text av betydelse för EES)

(2004/98/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSIONEN HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18
december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (1), särskilt artikel 22.1 i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt kommissionens beslut 96/293/EG av den 30 april
1996 om vissa skyddsåtgärder rörande fiskeprodukter
med ursprung i Mauretanien (2) skall importen av
musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor
med ursprung i Mauretanien upphöra.
Kommissionens beslut 97/20/EG av den 17 december
1996 om upprättande av en förteckning över tredje
länder som uppfyller villkoren för likvärdighet
beträffande villkoren för produktion och saluförande av
musslor, tagghudingar, manteldjur och marina
snäckor (3) har ersatt beslut 96/293/EG som därigenom
blivit föråldrat och bör upphöra att gälla.

(1) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.
(2) EGT L 111, 4.5.1996, s. 22. Beslutet ändrat genom beslut 96/426/
EG (EGT L 175, 13.7.1996, s. 33).
(3) EGT L 6, 10.1.1997, s. 46. Beslutet senast ändrat genom beslut
2002/469/EG (EGT L 163, 21.6.2002, s. 16).

Artikel 1
Beslut 96/293/EG skall upphöra att gälla.
Artikel 2
Detta beslut skall tillämpas från och med den 6 februari 2004.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 januari 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 29 januari 2004
om finansiellt stöd från gemenskapen för utvärdering av metoder för att påvisa bearbetade animaliska proteiner i foder
[delgivet med nr K(2004) 131]
(2004/99/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(5)

Enligt 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 (3) är det förbjudet
att utfodra djur med animaliskt protein som härrör från
djurkroppar, eller delar av djur, av samma art.

(6)

Användningen av proteiner från andra djur än idisslare i
foder på de villkor som anges i förordning (EG) nr
1774/2002 kan endast omprövas om validerade metoder
för att skilja mellan dessa proteiner och proteiner från
idisslare blir tillgängliga.

(7)

Institutet för referensmaterial och referensmätningar vid
Gemensamma forskningscentret utförde 2003 en
jämförande studie för att identifiera beståndsdelar av
bearbetat animaliskt protein i foder. Studien visade att
variationen i tillämpningen av tester i mikroskop, och
möjligen den begränsade erfarenheten hos vissa
kemister, resulterade i betydande skillnader när det gäller
känslighet, specificitet och noggrannhet hos den enda
officiella metod som för närvarande finns. Dessutom gav
studien en anvisning om att utsikterna för att validera
alternativa metoder är goda.

(8)

På grundval av denna studie och i syfte att harmonisera
och förbättra identifieringen av beståndsdelar av bearbetat animaliskt protein diskuteras för närvarande ett
förslag om hur den mikroskopiska metoden skulle kunna
specificeras och förbättras. Enligt förslaget skall också
alternativa artspecifika metoder godkännas efter att de
har validerats.

(9)

Mot bakgrund av detta är det nödvändigt att övervaka
hur effektiva de laboratorier som utför mikroskopiska
test är, särskilt i de anslutande länderna, och att granska
alternativa metoder när de blir tillgängliga.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är nödvändiga
för utvecklingen av gemenskapens veterinärlagstiftning
och bör därför komma i fråga för finansiellt stöd från
gemenskapen.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni
1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artiklarna
19 och 20 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Enligt beslut 90/424/EEG skall gemenskapen vidta de
vetenskapliga åtgärder som är nödvändiga för utvecklingen av gemenskapens veterinärlagstiftning.

(2)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av
bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning
av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (2) (TSE) är det förbjudet att utfodra djur inom
animalieproduktionen med animaliskt protein, med
undantag för vissa typer av animaliska proteiner.

(3)

Förbudet mot att använda proteiner från idisslare i foder
till idisslare är ett av de viktigaste sätten att förhindra
överföring av TSE till idisslare. Det bör därför strängt
kontrolleras med hjälp av foderanalyser att detta förbud
verkligen efterlevs.

(4)

Proteiner från andra djur än idisslare har inte påvisats i
TSE-fall och det finns inga vetenskapliga belägg för att
proteiner från andra djur än idisslare skulle bidra till
överföring av TSE. Det har emellertid av kontrollskäl
visat sig vara nödvändigt att förbjuda användningen av
proteiner från andra djur än idisslare i foder. Det finns
bland annat inga analysmetoder för att skilja mellan
proteiner från idisslare och proteiner från andra djur än
idisslare i foder.

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom rådets
förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(2) EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1915/2003 (EUT L 283, 31.10.2003, s. 29).

(3) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 808/2003 (EUT L 117, 13.5.2003, s. 10).
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De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

3.2.2004
Artikel 2

Gemenskapens finansiella stöd för de åtgärder som föreskrivs i
artikel 1 skall vara högst 60 000 euro.
Artikel 3

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.
Artikel 1

Artikel 4

Kommissionen skall se till att åtminstone följande uppgifter
utförs under en period på tolv månader när det gäller
utvärdering av metoder för att påvisa bearbetade animaliska
proteiner i foder:
a) En provningsjämförelse
beståndsdelar i foder.

för

påvisande

av

animaliska

b) Förberedande validering av relevanta analytiska metoder för
påvisande av animaliska beståndsdelar i foder, beroende på
framstegen när det gäller att utveckla sådana metoder.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 januari 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

3.2.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 152/2004 av den 28 januari 2004 om utfärdande av importlicenser för ris för ansökningar som inlämnats under de första tio arbetsdagarna i januari 2004 enligt förordning
(EG) nr 327/98
(Europeiska unionens officiella tidning L 24 av den 29 januari 2004)
På sidan 54, bilagan, punkt c ”Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00”, skall det
i stället för: ”Överförda kvantiteter för kompletterande delen i juli 2004 (ton)”
vara:
”Överförda kvantiteter för kompletterande delen i maj 2004 (ton)”.
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