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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 280/2004/EG
av den 11 februari 2004
om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA BESLUT

(3)

Enligt ramkonventionen skall gemenskapen och dess
medlemsstater utveckla, regelbundet uppdatera, offentliggöra och meddela partskonferensen nationella inventeringar av antropogena utsläpp från källor och upptag i
sänkor av alla växthusgaser som inte omfattas av
Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (nedan kallade ”växthusgaser”) med tillämpning av
jämförbara metoder som skall godkännas av partskonferensen.

(4)

Det behövs noggrann övervakning och regelbunden
utvärdering av gemenskapens utsläpp av växthusgaser.
Dessutom krävs det i ett tidigt skede en analys av de
åtgärder som gemenskapen och medlemsstaterna vidtagit
på klimatpolitikens område.

(5)

Tillförlitlig rapportering i enlighet med detta beslut och i
ett tidigt skede skulle möjliggöra att utsläppsnivåerna
enligt beslut 2002/358/EG av den 25 april 2002 om
godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av
Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention
om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av
åtaganden inom ramen för detta (5) kunde fastställas i ett
tidigt skede och därmed även rätten att delta i de flexibla
mekanismerna enligt Kyotoprotokollet.

(6)

Enligt ramkonventionen skall alla parter uppställa,
genomföra, offentliggöra och regelbundet uppdatera
nationella, och när så är lämpligt, regionala program för
att dämpa klimatförändringar med hänsyn till antropogena utsläpp från källor och upptag i sänkor av alla
växthusgaser.

(7)

Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention
om klimatförändringar godkändes genom beslut 2002/
358/EG. Enligt artikel 3.2 i Kyotoprotokollet skall varje
part i protokollet, vilken är upptagen i bilaga I till
ramkonventionen, senast år 2005 ha gjort påvisbara
framsteg i uppfyllandet av sina åtaganden enligt detta
protokoll.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

(2)

Genom rådets beslut 93/389/EEG av den 24 juni 1993
om en övervakningsmekanism för utsläpp av koldioxid
och andra växthusgaser i gemenskapen (3) inrättades en
mekanism för övervakning av antropogena utsläpp av
växthusgaser och utvärdering av framstegen mot att
fullgöra åtaganden avseende dessa utsläpp. För att ta
hänsyn till den internationella utvecklingen och för
tydlighetens skull bör detta beslut ersättas.

Ändamålet med Förenta nationernas ramkonvention om
klimatförändringar (UNFCCC, nedan även kallad
”ramkonventionen”), som godkänts genom rådets beslut
94/69/EG (4), är att uppnå en stabilisering av växthusgaser i atmosfären på en nivå som kan förhindra farlig
mänsklig påverkan på klimatsystemet.

(1) EUT C 234, 30.9.2003, s. 51.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 21 oktober 2003 (ännu ej
offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 26 januari 2004.
(3) EGT L 167, 9.7.1993, s. 31. Beslutet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).
4
( ) EGT L 33, 7.2.1994, s. 11.

(5) EGT L 130, 15.5.2002, s. 1.
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(10)

(11)

(12)
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I enlighet med del II, avsnitt A, i bilagan till partskonferensens beslut 19/CP.7 skall varje part i Kyotoprotokollet, vilken är upptagen i bilaga I till ramkonventionen,
upprätta och underhålla ett nationellt register för att
säkerställa en tillförlitlig redovisning av utfärdande,
innehav, överföring, annullering och återlösen av
utsläppsreduktionsenheter (ERU, emission reduction
units), certifierade utsläppsminskningar (CER, certified
emission reduction units), utsläppsrätter (AAU, assigned
amount units) och sänkkrediter (RMU, removal units).

I enlighet med beslut 19/CP.7 bör varje utsläppsreduktionsenhet, certifierade utsläppsminskning, utsläppsrätt
och sänkkredit endast finnas på ett konto vid varje given
tidpunkt.

Gemenskapens register kan användas som konto för
utsläppsreduktionsenheter och certifierade utsläppsminskningar som genereras av projekt som finansieras
av gemenskapen, vilket ger ett incitament till gemenskapsåtgärder i tredjeland för att bekämpa klimatförändringarna på bredare front; det kan ingå i ett konsoliderat
system tillsammans med medlemsstaternas register.

tiska överenskommelser och rättsliga beslut som fattades
vid den sjunde konferensen för parterna i ramkonventionen i Marrakech (nedan kallade ”Marrakechöverenskommelsen”).

(14)

Gemenskapen och medlemsstaterna är alla parter i
ramkonventionen och Kyotoprotokollet och ansvarar i
enlighet med dessa var och en för att rapportera,
fastställa och redovisa sina tilldelade mängder och för att
fastställa och behålla sin rätt att delta i Kyotoprotokollets
mekanismer.

(15)

I enlighet med beslut 19/CP.7 bör varje part som är
upptagen i bilaga I till ramkonventionen utfärda den
mängd utsläppsrätter som motsvarar den tilldelade
mängden i dess nationella register, vilket skall motsvara
de utsläppsnivåer som fastställts enligt beslut 2002/358/
EG och Kyotoprotokollet.

(16)

I enlighet med beslut 2002/358/EG skall gemenskapen
inte utfärda utsläppsrätter.

(17)

Europeiska miljöbyrån bistår vid behov kommissionen i
dess övervakningsverksamhet, i synnerhet inom ramen
för gemenskapens inventeringssystem och i kommissionens analys av framstegen mot att fullgöra åtagandena
enligt ramkonventionen och Kyotoprotokollet.

(18)

Med tanke på den roll Europeiska miljöbyrån spelar vid
gemenskapens årliga inventering, vore det lämpligt att
medlemsstaterna organiserade sina nationella system så
att miljöbyråns arbete underlättas.

(19)

Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att
fullgöra gemenskapens åtaganden enligt Kyotoprotokollet, i synnerhet de övervaknings- och rapporteringskrav som fastställs i detta, inte i tillräcklig utsträckning
kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund
av åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan
uppnås på gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta
åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5
i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i
samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är
nödvändigt för att uppnå detta mål.

(20)

De åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av
detta direktiv 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).

Ytterligare bestämmelser, som skall antas av Europaparlamentet och rådet på förslag av kommissionen, bör
gälla för gemenskapens köp och utnyttjande av
utsläppsreduktionsenheter och certifierade utsläppsminskningar.

Gemenskapen och medlemsstaterna är enligt beslut
2002/358/EG skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för
att inte överskrida de utsläppsnivåer som fastställts enligt
beslutet. De bestämmelser som fastställs om utnyttjande
av
utsläppsreduktionsenheter
och
certifierade
utsläppsminskningar i gemenskapens register bör ta
hänsyn till medlemsstaternas ansvar att fullgöra sina
egna åtaganden i enlighet med beslut 2002/358/EG.

Gemenskapen och dess medlemsstater har använt sig av
artikel 4 i Kyotoprotokollet, enligt vilken parter i protokollet har rätt att gemensamt fullgöra sina åtaganden om
begränsning och minskning av utsläpp. Därför är det
lämpligt att säkra ett samarbete och en samordning som
präglas av effektivitet såvitt avser de skyldigheter som
följer av detta beslut inbegripet sammanställningen av
inventeringen av växthusgaser i gemenskapen, utvärderingen av framsteg, utarbetandet av rapporter samt förfarandena för översyn och kontroll av efterlevnaden, så att
gemenskapen kan fullgöra sina rapporteringsskyldigheter
enligt Kyotoprotokollet såsom fastslagits genom de poli-
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

L 49/3

3. Medlemsstaterna skall göra sina nationella program och
uppdateringarna av dessa tillgängliga för allmänheten och
informera kommissionen senast tre månader efter antagandet.

Artikel 1
Syfte
Genom detta beslut inrättas en mekanism för
a) övervakning av alla antropogena utsläpp från källor och all
reduktion genom upptag i sänkor i medlemsstaterna av
växthusgaser som inte omfattas av Montrealprotokollet om
ämnen som bryter ned ozonskiktet (nedan kallade ”växthusgaser”),

Vid därpå följande sammanträden med den kommitté som
avses i artikel 9.1 skall kommissionen informera medlemsstaterna om varje sådant nationellt program och varje sådan
uppdatering av ett nationellt program som den har informerats
om.

Artikel 3

b) utvärdering av framstegen mot att uppfylla de åtaganden
som rör dessa utsläpp vad gäller källor och upptag i sänkor,
Medlemsstaternas rapportering
c) genomförande av Förenta nationernas ramkonvention om
klimatförändringar (UNFCCC, nedan även kallad ”ramkonventionen”) och Kyotoprotokollet, särskilt när det gäller
nationella program, inventering av växthusgaser, nationella
system och register i gemenskapen och dess medlemsstater,
samt relevanta förfaranden enligt Kyotoprotokollet, och
d) se till att de uppgifter som gemenskapen och dess medlemsstater rapporterar till UNFCCC-sekretariatet inkommer i tid
och är uttömmande, tillförlitliga, konsekventa och
jämförbara samt präglas av öppenhet.

1. Senast den 15 januari varje år (år X) skall medlemsstaterna fastställa och rapportera följande till kommissionen, för
bedömning av de faktiska framstegen och för att möjliggöra
utarbetandet av gemenskapens årliga rapporter i enlighet med
ramkonventionen och Kyotoprotokollet:
a) Sina antropogena utsläpp av de växthusgaser som står
upptagna i bilaga A till Kyotoprotokollet (koldioxid (CO2),
metan (CH4), dikväveoxid (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6)) under året före
det föregående (år X–2).

Artikel 2
Nationella program och gemenskapsprogram
1.
Medlemsstaterna och kommissionen skall utarbeta och
genomföra nationella program respektive ett gemenskapsprogram för att bidra till att
a) fullgöra gemenskapens och dess medlemsstaters åtaganden
enligt ramkonventionen och Kyotoprotokollet om att
begränsa och/eller minska utsläppen av alla växthusgaser,
och
b) en öppen och tillförlitlig övervakning av de faktiska och
förväntade framstegen av medlemsstaterna, inbegripet
gemenskapsåtgärdernas bidrag, till fullgörandet av gemenskapens och medlemsstaternas åtaganden att begränsa och/
eller minska utsläppen av alla växthusgaser enligt ramkonventionen och Kyotoprotokollet.
Dessa program skall omfatta de uppgifter som anges i artikel
3.2 och regelbundet uppdateras.
2.
För detta ändamål skall användningen av sådana mekanismer som gemensamt genomförande, mekanismen för ren
utveckling och mekanismen för internationell handel med
utsläppsrätter komplettera de nationella åtgärderna, i enlighet
med tillämpliga bestämmelser i Kyotoprotokollet och Marrakechöverenskommelsen.

b) Preliminära uppgifter om sina utsläpp av koloxid (CO),
svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och flyktiga organiska
ämnen för året före det föregående (år X–2), samt slutliga
uppgifter för andra året före det föregående (år X–3).
c) Sina antropogena utsläpp av växthusgaser från källor och
sin reduktion av koldioxid genom upptag i sänkor som
härrör från markanvändning, ändrad markanvändning och
skogsbruk för året före det föregående (år X–2).
d) En redovisning av utsläpp och reduktion som härrör från
markanvändning, ändrad markanvändning och skogsbruk i
enlighet med artikel 3.3 och, om en medlemsstat bestämmer
sig för att tillämpa den, artikel 3.4 i Kyotoprotokollet samt
tillämpliga beslut enligt detta, för åren mellan 1990 och året
före det föregående (år X–2).
e) Varje ändring av de uppgifter som avses i a-d för åren
mellan 1990 och andra året före det föregående (år X–3).
f) De delar av den nationella inventeringsrapporten som är
nödvändiga för utarbetandet av gemenskapens inventeringsrapport över växthusgaser, såsom information om medlemsstatens plan för kvalitetssäkring/kvalitetskontroll, en generell
osäkerhetsbedömning, en generell bedömning av hur
uttömmande uppgifterna är samt information om de omräkningar som gjorts.
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g) Uppgifter från det nationella registret, när detta upprättats,
om utfärdande, förvärv, innehav, överföring, annullering,
återlösen och överflyttning av utsläppsrätter (AAU), sänkkrediter (RMU), utsläppsreduktionsenheter (ERU) och certifierade utsläppsminskningar (CER) för det föregående året (år
X–1).
h) Uppgifter om rättssubjekt som har rätt att delta i mekanismer enligt artiklarna 6, 12 och 17 i Kyotoprotokollet, i
enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser eller
gemenskapsbestämmelser.
i) Åtgärder som vidtagits för att förbättra beräkningarna,
exempelvis när det gäller områden där inventeringen
ändrats.
j) Uppgifter om indikatorer för året före det föregående (år X–
2).

19.2.2004

de nationella åtgärderna i enlighet med tillämpliga
bestämmelser i Kyotoprotokollet och Marrakechöverenskommelsen.
b) Nationella prognoser om miniminivån på utsläpp av
växthusgaser från källor och reduktion genom upptag i
sänkor för åren 2005, 2010, 2015 och 2020, uppdelade på
gaser och sektorer, inbegripet
i) prognoser avseende nivån ”med åtgärder” och nivån
”med ytterligare åtgärder” såsom anges i UNFCCC-riktlinjerna och som kommer att specificeras ytterligare i de
genomförandebestämmelser som antas i enlighet med
punkt 3,
ii) en tydlig angivelse av de politiska strategier och åtgärder
som prognoserna bygger på,
iii) resultaten av känslighetsanalysen av prognoserna, och
iv) beskrivningar av metoder, modeller, underliggande antaganden samt de viktigaste parametrarna för input och
output.

k) Varje ändring av det nationella inventeringssystemet.

Senast den 15 mars varje år (år X) skall medlemsstaterna
översända sin fullständiga nationella inventeringsrapport till
kommissionen.

2.
Medlemsstaterna skall senast den 15 mars 2005 och
därefter vartannat år lämna en rapport till kommissionen för
bedömning av väntade framsteg när det gäller följande:
a) Uppgifter om nationella politiska strategier och åtgärder för
att begränsa och/eller minska utsläppen av växthusgaser från
källor och öka upptaget i sänkor, uppdelade på sektorer och
växthusgaser, inbegripet
i) syftet med de politiska strategierna och åtgärderna,

c) Uppgifter om de åtgärder som vidtas eller planeras för
genomförande av tillämplig gemenskapslagstiftning och
gemenskapspolitik, uppgifter om rättsliga och institutionella
åtgärder för att genomföra åtaganden enligt Kyotoprotokollet samt uppgifter om åtgärder för och nationellt genomförande av förfaranden för att kontrollera tillämpningen och
efterlevnaden.
d) Uppgifter om institutionella och finansiella arrangemang
och beslutsförfaranden för att samordna och stödja åtgärder
avseende deltagande i mekanismerna enligt artiklarna 6, 12
och 17 i Kyotoprotokollet, inbegripet rättssubjekts deltagande.
3. Genomförandebestämmelser för rapporteringen av de
uppgifter som anges i punkterna 1 och 2 skall antas i enlighet
med förfarandet i artikel 9.2.

ii) typen av instrument för den politiska strategin,
iii) läget vad gäller genomförandet av den politiska strategin
eller åtgärden,
iv) indikatorer för att övervaka och bedöma de framsteg
med politiska strategier och åtgärder som gjorts över
tiden, inbegripet bland annat de indikatorer som anges i
de genomförandebestämmelser som antas i enlighet med
punkt 3,
v) kvantitativa beräkningar av de politiska strategiernas
och åtgärdernas inverkan på utsläpp från källor och
upptag i sänkor av växthusgaser under tiden mellan
basåret och åren därefter, inklusive 2005, 2010 och
2015, inbegripet, i den mån det är genomförbart, deras
ekonomiska effekter, och
vi) i vilken utsträckning de nationella åtgärderna faktiskt
utgör en betydande del av de insatser som vidtas på
nationell nivå samt i vilken utsträckning användningen
av mekanismen för gemensamt genomförande, mekanismen för ren utveckling och mekanismen för internationell handel med utsläppsrätter enligt artiklarna 6, 12
och 17 i Kyotoprotokollet faktiskt är supplementära till

Dessa genomförandebestämmelser får i förekommande fall
ändras, varvid hänsyn skall tas till beslut som fattas inom
ramen för ramkonventionen och Kyotoprotokollet.

Artikel 4
Gemenskapens inventeringssystem
1. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna
varje år sammanställa en inventering av växthusgaser i gemenskapen och en inventeringsrapport över dessa; utkasten till
dessa skall sändas till medlemsstaterna senast den 28 februari
och offentliggöras och lämnas till UNFCCC-sekretariatet senast
den 15 april varje år. Uppskattningar av data som saknas i en
nationell inventering skall inkluderas enligt de genomförandebestämmelser som antas i enlighet med punkt 2 b om inte
uppdaterade data mottas från medlemsstaterna senast den 15
mars samma år.
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2.
Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel
9.2 och med beaktande av medlemsstaternas nationella system
senast den 30 juni 2006 anta ett inventeringssystem för gemenskapen som säkerställer att de nationella inventeringarna
inkommer i tid och är tillförlitliga, jämförbara, konsekventa
och uttömmande med tanke på gemenskapens inventering av
växthusgaser.
Detta system skall omfatta
a) ett program för kvalitetssäkring/kvalitetskontroll, i vilket
ingår fastställande av kvalitetsmål och en plan för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll av inventeringen; kommissionen skall bistå medlemsstaterna vid genomförandet av
programmen för kvalitetssäkring/kvalitetskontroll; och
b) ett förfarande för en uppskattning av data som saknas i en
nationell inventering, inbegripet samråd med den berörda
medlemsstaten.
3.
Europeiska miljöbyrån skall bistå kommissionen på
lämpligt sätt, bland annat genom att utföra studier och samla
in data, när det gäller genomförandet av punkterna 1 och 2 i
enlighet med sitt årliga arbetsprogram.
4.
Så snart som möjligt och senast den 31 december 2005
skall medlemsstaterna inrätta nationella inventeringssystem
enligt Kyotoprotokollet för beräkning av antropogena utsläpp
av växthusgaser från källor och reduktion av koldioxid genom
upptag i sänkor.

Artikel 5

L 49/5

Denna rapport skall innehålla avsnitt om faktiska utsläpp och
prognoser över utsläpp från källor och upptag i sänkor, politiska strategier och åtgärder samt användningen av mekanismer
enligt artiklarna 6, 12 och 17 i Kyotoprotokollet.
3. Kommissionen skall utarbeta en rapport om vilka påvisbara framsteg i Europeiska gemenskapen som gjorts senast
2005, med beaktande av de uppdaterade uppgifter om
utsläppsprognoser som medlemsstaterna senast den 15 juni
2005 lämnar i enlighet med de genomförandebestämmelser
som antas i enlighet med artikel 3.3, och senast den 1 januari
2006 lämna denna till UNFCCC-sekretariatet.
4. Varje medlemsstat skall utarbeta en rapport om vilka
påvisbara framsteg som medlemsstaten gjort senast 2005, med
beaktande av de uppgifter som lämnas i enlighet med de
genomförandebestämmelser som antas i enlighet med artikel
3.3, och senast den 1 januari 2006 lämna denna till UNFCCCsekretariatet.
5. Gemenskapen och varje medlemsstat skall lämna en
rapport till UNFCCC-sekretariatet om den i Marrakechöverenskommelsen angivna ytterligare perioden för fullgörande av
åtagandena, då denna period löper ut.
6. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 9.2
anta bestämmelser som innehåller krav på rapporteringen om
påvisbara framsteg i enlighet med artikel 3.2 i Kyotoprotokollet
och på rapporteringen för den i Marrakechöverenskommelsen
angivna ytterligare perioden för fullgörande av åtagandena.
7. Europeiska miljöbyrån skall bistå kommissionen på
lämpligt sätt vid genomförandet av punkterna 1, 2 och 3, i
enlighet med sitt årliga arbetsprogram.

Bedömning av framsteg och rapportering
1.
Kommissionen skall varje år, i samråd med medlemsstaterna, bedöma gemenskapens och medlemsstaternas faktiska
framsteg mot att fullgöra åtagandena enligt ramkonventionen
och Kyotoprotokollet såsom de följer av beslut 2002/358/EG,
för att utvärdera om framstegen räcker för fullgörande av dessa
åtaganden.
I denna bedömning skall hänsyn tas till framstegen när det
gäller gemenskapens politiska strategier och åtgärder samt de
uppgifter som lämnas av medlemsstaterna i enlighet med artikel
3 och artikel 6.2 i detta beslut och artikel 21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober
2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen. (1)
Vartannat år skall bedömningen också omfatta prognoser över
de framsteg som gemenskapen och medlemsstaterna väntas
göra mot att fullgöra sina åtaganden enligt ramkonventionen
och Kyotoprotokollet.
2.
På grundval av den utvärdering som avses i punkt 1 skall
kommissionen varje år lämna en rapport till Europaparlamentet
och rådet.
(1) EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

Artikel 6
Nationella register
1. Gemenskapen och dess medlemsstater skall upprätta och
underhålla register för att säkerställa en tillförlitlig redovisning
av utfärdande, innehav, överföring, förvärv, annullering och
återlösen av utsläppsrätter (AAU), sänkkrediter (RMU),
utsläppsreduktionsenheter
(ERU)
och
certifierade
utsläppsminskningar (CER) samt överflyttning av utsläppsrätter,
utsläppsreduktionsenheter och certifierade utsläppsminskningar. Dessa register skall även omfatta de register som
upprättas i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/87/EG, i
enlighet med de bestämmelser som antas i enlighet med förfarandet i artikel 9.2 i det här beslutet.
Gemenskapen och medlemsstaterna får låta sina register ingå i
ett konsoliderat system, tillsammans med en eller flera andra
medlemsstater.
2. De uppgifter som avses i första meningen i punkt 1 skall
göras tillgängliga för den centrala förvaltare som utses i
enlighet med artikel 20 i direktiv 2003/87/EG.
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Artikel 7
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f) Rapporter i samband med den i Marrakechöverenskommelsen angivna ytterligare perioden för fullgörande av
åtagandena enligt artikel 5.5 och 5.6.

Tilldelad mängd
1.
Gemenskapen och medlemsstaterna skall senast den 31
december 2006 var och en lämna en rapport till UNFCCCsekretariatet i vilken fastställs respektive tilldelade mängd och
som skall motsvara vars och ens utsläppsnivå som fastställs i
enlighet med artikel 3 första stycket i beslut 2002/358/EG och
Kyotoprotokollet. Medlemsstaterna och gemenskapen skall
sträva efter att lämna sina rapporter samtidigt.
2.
Varje år under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod
skall medlemsstaterna, efter att de avslutat översynen av sina
nationella inventeringar enligt Kyotoprotokollet, inklusive
lösning av eventuella genomförandefrågor, utan dröjsmål
återlösa en tilldelad mängd utsläppsrätter, sänkrätter,
utsläppsreduktionsenheter och certifierade utsläppsminskningar
som motsvarar nettoutsläppen under det aktuella året.
För det sista året i åtagandeperioden skall återlösningen ske
före utgången av den i Marrakechöverenskommelsen angivna
ytterligare perioden för fullgörande av åtagandena.
3.
Medlemsstaterna skall utfärda den mängd utsläppsrätter
som motsvarar den tilldelade mängden i dess nationella register,
vilket skall motsvara de utsläppsnivåer som fastställs i enlighet
med beslut 2002/358/EG och Kyotoprotokollet.

2. Medlemsstaterna skall senast den 15 april varje år lämna
nationella inventeringar till UNFCCC-sekretariatet, vilka skall
innehålla samma information som lämnats i enlighet med
artikel 3.1, om inte information som undanröjer eventuella
inkonsekvenser eller luckor har lämnats till kommissionen
senast den 15 mars samma år.
3. Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 9.2
fastställa förfaranden och tidsplaner för denna typ av samarbete
och samordning.

Artikel 9
Kommitté
1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté för
klimatförändringar.
2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara
tre månader.
3. Kommittén för klimatförändringar skall själv anta sin
arbetsordning.

Artikel 8
Förfaranden enligt Kyotoprotokollet

Artikel 10
Ytterligare åtgärder

1.
Medlemsstaterna och gemenskapen skall säkerställa att
samarbetet och samordningen dem emellan genomförs på ett
heltäckande och effektivt sätt när det gäller följande skyldigheter enligt detta beslut:
a) Sammanställandet av gemenskapens inventering av växthusgaser och gemenskapens rapport om inventeringen av
växthusgaser, i enlighet med artikel 4.1.
b) Förfaranden för översyn och efterlevnad enligt Kyotoprotokollet i enlighet med tillämpliga beslut inom ramen för
protokollet.
c) Varje revidering under ramkonventionens granskningsförfarande och ändring av inventeringar och inventeringsrapporter som lämnats eller kommer att lämnas till UNFCCCsekretariatet.
d) Utarbetandet av gemenskapens rapport och medlemsstaternas rapporter om påvisbara framsteg senast 2005 i
enlighet med artikel 5.3 och 5.4.
e) Utarbetandet och inlämnandet av den rapport som anges i
artikel 7.1.

När rapporten om vilka påvisbara framsteg som gjorts senast
2005 lagts fram, i enlighet med artikel 5.3, skall kommissionen
utan dröjsmål se över omfattningen på gemenskapens och
medlemsstaternas framsteg mot att klara de utsläppsnivåer som
fastställts i enlighet med beslut 2002/358/EG och Kyotoprotokollet och mot att fullgöra sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Mot bakgrund av denna bedömning får kommissionen i
förekommande fall för Europaparlamentet och rådet lägga fram
förslag för att säkerställa att gemenskapen och medlemsstaterna
håller sig inom de fastställda utsläppsnivåerna och fullgör alla
sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet.

Artikel 11
Upphävande
Beslut 93/389/EEG skall upphöra att gälla.
Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till det här beslutet och skall läsas i enlighet med
jämförelsetabellen i bilagan.
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Artikel 12
Adressater
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 februari 2004.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

M. McDOWELL

Ordförande

Ordförande
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BILAGA
Jämförelsetabell
Beslut 93/389/EEG

Detta beslut

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1
Artikel 2.2

Artikel 2.1
Artikel 2.1 och artikel 3.2

Artikel 3.1
Artikel 3.2
Artikel 3.3

Artikel 3.1 och artikel 3.3
Artikel 3.1 och artikel 4.2
Artikel 4.1

Artikel 4

Artikel 3.2, artikel 3.3, artikel 5.1

–

Artikel 4.3

Artikel 5.1 och 5.2
Artikel 5.3
Artikel 5.4

Artikel 2.3
Artikel 5.1
Artikel 5.2

–

Artikel 5.3

Artikel 6

Artikel 5.1

Artikel 7

–

–

Artikel 6

–

Artikel 7

–

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

–

Artikel 10

–

Artikel 11

Artikel 9

Artikel 12

19.2.2004
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 281/2004
av den 18 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), särskilt artikel 4.1
i denna, och
av följande skäl:
(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av
schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan
till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 februari 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 18 februari 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
624
999

89,9
35,8
114,0
109,5
87,3

0707 00 05

052
204
999

147,6
35,4
91,5

0709 90 70

052
204
999

90,2
74,0
82,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

45,4
45,7
53,7
40,8
41,4
55,7
47,1

0805 20 10

204
999

99,8
99,8

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

052
204
220
400
464
600
624
999

71,1
108,8
74,5
58,9
78,4
67,6
77,3
76,7

0805 50 10

600
999

65,3
65,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
512
524
528
720
999

65,0
43,1
91,7
90,1
86,0
85,9
95,8
83,2
80,1

0808 20 50

060
388
400
512
528
720
800
999

63,8
82,7
88,5
67,1
83,8
45,5
77,5
72,7

1

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EGT L 313, 28.11.2003, s. 11). Koden ”999”
betecknar ”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 282/2004
av den 18 februari 2004
om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som
förs in i gemenskapen
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(7)

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 rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli
1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall
organiseras för djur som importeras till gemenskapen från
tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/
EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artiklarna 3.2 och 7.2 i detta,
och
av följande skäl:
(1)

Förhandsanmälan om ankomst av djur från tredje land
gör det nödvändigt att, för en bättre funktion vid
gränskontrollstationerna, anta ett formellt dokument
med de uppgifter som behövs för tulldeklarationen.

(2)

Förfarandena för deklarering och veterinärkontroll av
djur vid gränsen bör harmoniseras med förfarandena
avseende produkter av animaliskt ursprung.

(3)

I samband med denna harmonisering bör definitionen av
den lastansvarige enligt artikel 2.2 e i rådets direktiv 97/
78/EG (2) användas.

(4)

Utvecklingen av Traces-systemet med veterinärinformation i enlighet med kommissions beslut 2003/623/EG (3)
gör det nödvändigt att standardisera dokumenten för
deklarering och veterinärkontroll för att man skall kunna
hantera de insamlade uppgifterna och behandla dem i
syfte att uppnå större hälsosäkerhet i gemenskapen.

(5)

Bestämmelserna i kommissionens beslut 92/527/EEG (4)
avseende fastställandet av en mall för ett intyg om att de
kontroller som föreskrivs i direktiv 91/496/EEG
genomförts bör följaktligen uppdateras genom denna
förordning, och beslut 92/527/EEG upphöra att gälla i
enlighet med detta.

(6)

Eftersom gränskontrollstationerna mellan medlemsstaterna och de nya medlemsstaterna skall avskaffas vid
anslutningen krävs det övergångsbestämmelser för att
undvika att de inför nya administrativa rutiner under
perioden på en månad.

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom
direktiv 96/43/EG (EGT L 162, 1.7.1996, s. 1).
(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.
(3) EUT L 216, 28.8.2003, s. 58.
(4) EGT L 332, 18.11.1992, s. 22.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Anmälan om djurens ankomst med hjälp av ett CVEDdokument
1. Vid införsel i gemenskapen av något djur som avses i
direktiv 91/496/EEG från ett tredje land skall den lastansvarige
enligt definitionen i artikel 2.2 e i direktiv 97/78/EG anmäla
denna införsel minst en arbetsdag före djurets eller djurens
beräknade ankomst till gemenskapens territorium. Denna
anmälan skall göras till inspektionspersonalen vid gränskontrollstationen med hjälp av ett dokument vars utformning
motsvarar det mall för CVED-dokument som återfinns i bilaga
I.
2. CVED-dokumentet skall utfärdas i enlighet med de
allmänna bestämmelser om intyg som fastställs i annan relevant
gemenskapslagstiftning.
3. CVED-dokumentet skall innehålla ett original och det
antal kopior som begärs av den behöriga myndigheten för att
uppfylla kraven i denna förordning. Den lastansvarige skall fylla
i del 1 i det antal exemplar av CVED-dokumentet som krävs
och översända dem till den officiella veterinär som är ansvarig
för gränskontrollstationen.
4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och
3 kan upplysningarna i dokumentet, efter överenskommelse
med de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som berörs
av sändningen, förhandsanmälas via ett telekommunikationssystem eller något annat dataöverföringssystem. I så fall skall de
upplysningar som ges i elektronisk form vara exakt samma
som krävs i del 1 i CVED-förlagan.

Artikel 2
Veterinärkontroller
Veterinärkontrollerna och laboratorieanalyserna skall genomföras i enlighet med bestämmelserna i kommissionens beslut
97/794/EG (5).
(5) EGT L 323, 26.11.1997, s. 31.
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Artikel 3
Förfarande efter genomförandet av veterinärkontroller
1.
När de veterinärkontroller som föreskrivs i artikel 4 i
direktiv 91/496/EEG har genomförts, skall del 2 av CVEDdokumentet fyllas i under ansvar av den officiella veterinär som
är ansvarig för gränskontrollstationen och skrivas under av
denne eller av annan officiell veterinär som verkar under den
förres överinseende.
Om import förvägrats skall fältet ”uppgifter om återsändning” i
del 3 av CVED-dokumentet fyllas i så snart relevanta uppgifter
är tillgängliga. De sistnämnda skall tas med i det system för
informationsutbyte som avses i artikel 20 i rådets direktiv 90/
425/EEG (1).
2.
Originalet av CVED-dokumentet skall bestå av de ifyllda
och undertecknade delarna 1 och 2.
3.
Den officiella veterinären, importören eller den lastansvarige underrättar därefter tullmyndigheterna för gränskontrollstationen om veterinärgodkännandet av sändningen genom att
översända originalet av CVED per post eller på elektronisk väg.
4.
Om veterinärbeslutet är positivt och efter tullmyndigheternas godkännande, skall CVED-dokumentet i original åtfölja
djuren till den bestämmelseort som anges på dokumentet.
5.
Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen skall
behålla en kopia av CVED-dokumentet.
6.
En kopia av CVED-dokumentet, samt i förekommande fall
en kopia av veterinärintyg för import i enlighet med artikel 7 i
direktiv 91/496/EEG, skall överlämnas till importören eller till
den lastansvarige.
7.
Den officiella veterinären skall behålla originalet av veterinärintyget eller de dokument som åtföljde djuren samt en
kopia av CVED-dokumentet i minst tre år. När det gäller djur i
transitering och vid omlastning vars slutliga bestämmelseort
ligger utanför gemenskapen, skall emellertid det veterinärdokument i original som åtföljer djuren vid ankomsten fortsätta att
åtfölja dem, och endast kopiorna behållas vid gränskontrollstationen.
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496/EEG skall, om dokumentkontrollen är positiv, den officiella
veterinären vid gränskontrollstationen för införseln i gemenskapen informera den officiella veterinären vid gränskontrollstationen vid bestämmelseorten. Denna information skall
överlämnas med hjälp av det system för informationsutbyte
som avses i artikel 20 i direktiv 90/425/EEG. Den officiella
veterinären vid gränskontrollstationen vid bestämmelseorten
skall utfärda ett CVED-dokument innefattande det slutgiltiga
veterinärbeslutet avseende godkännandet av djuren. Om partiet
inte kommer fram eller inte stämmer ur kvantitativ eller kvalitativ synpunkt skall den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen vid bestämmelseorten fylla i del 3 i CVED-dokumentet.

Vid transitering skall den lastansvarige deklarera sändningen
hos den officiella veterinären vid gränskontrollstationen vid
utförsel. Den officiella veterinär vid gränskontrollstationen som
förvarnas om utförsel från gemenskapen av djur i transit och
med bestämmelseort i ett tredje land skall fylla i del 3 i CVEDdokumentet. Han skall med hjälp av CVED-dokumentet informera den officiella veterinären vid den gränskontrollstation där
djuren i transit fördes in i gemenskapen.

De officiella veterinärerna vid den behöriga myndigheten vid
bestämmelseorten som förvarnas om ankomsten av djur
avsedda för ett slakteri, för en godkänd karantänsstation enligt
kommissionens beslut 2000/666/EG (2), för organisationer,
institut eller centrum, vilka fått officiellt godkännande enligt
rådets direktiv 92/65/EEG (3) och som befinner sig inom deras
behörighetsområde, skall fylla i del 3 i CVED-dokumentet om
partiet inte kommer fram eller inte stämmer ur kvantitativ eller
kvalitativ synpunkt.

Artikel 5

Samordning mellan de behöriga myndigheter som ansvarar
för kontrollerna

För att säkerställa att samtliga produkter av animaliskt ursprung
som förs in i gemenskapen genomgår veterinärkontroll skall
den behöriga myndigheten och den officiella veterinären i varje
medlemsstat samordna sin verksamhet med andra verkställande
myndigheter för att samla in alla relevanta uppgifter om import
av animalieprodukter. Detta gäller särskilt följande:

Artikel 4
a) Uppgifter som tullmyndigheterna har tillgång till.
Förfaranden för djur som omfattas av tullkontroll eller
särskild övervakning
För de djur som förs in i gemenskapen och som beviljas
undantag från skyldigheten till identitetskontroll eller fysisk
kontroll i enlighet med artikel 4.3 eller 8.A.1 b ii i direktiv 91/
(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

b) Information från fartygs-, tåg- eller flygplansmanifest.
c) Andra informationskällor som är tillgängliga för väg-,
järnvägs-, hamn- eller lufttransportaktörer.
(2) EGT L 278, 31.10.2000, s. 26.
(3) EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.
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Artikel 6

Artikel 8

Tillgång till databaser och samordning av informationssystem

Övergångsbestämmelser

De behöriga myndigheterna och tullen i medlemsstaterna skall
utbyta uppgifter som finns i deras respektive databaser för att
uppfylla målet i artikel 5. De system för informationsteknik
som den behöriga myndigheten använder skall, med förbehåll
för datasäkerheten, där så är ändamålsenligt och möjligt
samordnas med tullmyndigheternas och de kommersiella
aktörernas system för att öka hastigheten på informationsöverföringen.
Artikel 7
Användning av elektroniska intyg
Framställning, användning, överföring och lagring av CVEDdokumentet får ske elektroniskt efter överenskommelse med
den behöriga myndigheten.
Överföringen av information mellan de behöriga myndigheterna skall ske via det system för informationsutbyte som avses
i artikel 20 i direktiv 90/425/EEG.

Denna förordning skall inte tillämpas förrän från och med den
1 maj 2004 på de gränskontrollstationer som förtecknas i
bilaga II och som avskaffas vid Ungerns, Polens, Tjeckiens,
Slovakiens och Sloveniens anslutning.
Artikel 9
Upphävande
Beslut 92/527/EEG skall upphöra att gälla.
Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till denna förordning.
Artikel 10
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 februari 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA II
País: Alemania — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Χώρα: Γερµανία — Country: Germany — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Land: Duitsland — País: Alemanha — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

HC, NHC

Forst

0150399

R

HC, NHC-NT

Frankfurt/Oder

0150499

F

HC, NHC

Frankfurt/Oder

0150499

R

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße

0149799

R

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

HC, NHC

U, E, O

U, E, O

País: Italia — Land: Italien — Land: Italien — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — Pays: Italie — Paese: Italia —
Land: Italië — País: Itália — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

Gorizia

0301199

R

Prosecco-Fernetti

0302399

R

4

5

HC, NHC
Prodotti HC

HC

Prodotti NHC

NHC

6

U, E, O

Altri Animali

O

Tomaso Prioglio Spa

U, E

País: Austria — Land: Østrig — Land: Österreich — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — Pays: Autriche —
Paese: Austria — Land: Oostenrijk — País: Áustria — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

HC(2), NHC, (18)

Hohenau

1300799

F

Karawankentunnel

1300899

R

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

HC(2), NHC-NT

Spielfeld

1301299

R

HC, NHC

U

U, E, O
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2

3

5

6

Villach-Süd

1301499

F

HC-NT, NHC-NT

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

HC(2), NHC-NT

Wullowitz

1301699

F

NHC-NT(6)

Wullowitz

1301699

R

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

HC, NHC

U, E, O
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 283/2004
av den 18 februari 2004
om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående, genom import av polyetentereftalatfilm som avsänts från Förbundsrepubliken Brasilien och från Staten Israel, av de utjämningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 2597/1999 införts beträffande import av polyetentereftalatfilm med ursprung i bl.a. Republiken Indien, oavsett om produktens deklarerade ursprung
är Brasilien respektive Israel eller ej, och om registrering av sådan import
D. GRUND FÖR BEGÄRAN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6
oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från
länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1)
(nedan kallad ”grundförordningen”), ändrad genom förordning
(EG) nr 1973/2002 (2), särskilt artiklarna 23.2, 24.3 och 24.5 i
denna,

(6)

Begäran innehåller tillräcklig bevisning för att de
gällande utjämningsåtgärderna beträffande import av
PET-film med ursprung i Indien kringgås genom omlastning i Brasilien och i Israel.

(7)

Följande bevisning har lämnats:
Av begäran framgår att en betydande förändring i
handelsmönstret för export från Indien, Brasilien och
Israel till gemenskapen har ägt rum efter det att åtgärderna infördes beträffande den berörda produkten och
att det inte förefaller finnas någon annan tillräcklig
grund eller något annat ekonomiskt berättigande för
denna förändring än införandet av utjämningstullen.
Förändringen av handelsmönstret förefaller härröra från
omlastning i Brasilien och i Israel av PET-film med
ursprung i Indien.

efter samråd med rådgivande kommittén, och
av följande skäl:

A. BEGÄRAN
(1)

(2)

(3)

(4)

Kommissionen har tagit emot en begäran enligt artikel
23.2 i grundförordningen om undersökning av eventuellt kringgående av de utjämningsåtgärder som införts
beträffande import av polyetentereftalatfilm (nedan
kallad ”PET-film”) med ursprung i Indien.

(8)

Begäran innehåller även tillräcklig bevisning för att verkningarna av de gällande utjämningsåtgärderna
beträffande den berörda produkten undergrävs i fråga
om kvantiteter. Betydande importvolymer av PET-film
från Brasilien och Israel förefaller ha ersatt import av
den berörda produkten med ursprung i Indien.

B. PRODUKT

(9)

Den produkt som berörs av det eventuella kringgåendet
är PET-film med ursprung i Indien, som vanligtvis klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och
ex 3920 62 90 (nedan kallad ”den berörda produkten”).
Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

Begäran innehåller också tillräcklig bevisning för att den
PET-film som importeras fortfarande subventioneras på
det sätt som fastställdes i den ursprungliga undersökningen.

(10)

Om någon annan form av kringgående enligt artikel 23 i
grundförordningen än omlastning konstateras i samband
med undersökningen, får undersökningen även omfatta
detta kringgående.

Begäran ingavs den 6 januari 2004 av följande gemenskapstillverkare: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH och Nuroll SpA.

Den produkt som är föremål för undersökning är PETfilm som avsänts från Brasilien och från Israel (nedan
kallad ”den produkt som är föremål för undersökning”)
och som vanligtvis klassificeras enligt samma KNnummer som den berörda produkten.

E. FÖRFARANDE
C. GÄLLANDE ÅTGÄRDER
(5)

De åtgärder som för närvarande är i kraft och som det
eventuella kringgåendet gäller är utjämningsåtgärder
som infördes genom rådets förordning (EG) nr 2597/
1999 (3).

(1) EGT L 288, 21.10.1997, s. 1.
(2) EGT L 305, 7.11.2002, s. 4.
(3) EGT L 316, 10.12.1999, s. 1.

(11)

Mot denna bakgrund har kommissionen fastslagit att
bevisningen är tillräcklig för att motivera att en
undersökning enligt artikel 23 i grundförordningen
inleds och att import av PET-film som avsänts från Brasilien och från Israel, oavsett om produktens deklarerade
ursprung är Brasilien respektive Israel eller ej, görs till
föremål för registrering enligt artikel 24.5 i grundförordningen.
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a) Frågeformulär

(12)

(18)

För att kommissionen skall få de uppgifter som den
anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de exportörer/tillverkare och
intresseorganisationer för exportörer/tillverkare i Brasilien och Israel, de exportörer/tillverkare och intresseorganisationer för exportörer/tillverkare i Indien och de
importörer och intresseorganisationer för importörer i
gemenskapen som samarbetade i den undersökning som
ledde till de gällande åtgärderna eller som nämns i
begäran, samt till de indiska, brasilianska och israeliska
myndigheterna. Uppgifter kommer vid behov även att
inhämtas från gemenskapsindustrin.

Alla berörda parter bör omgående kontakta kommissionen, dock senast inom den tidsfrist som anges i artikel
3 i denna förordning, för att ta reda på om de nämns i
begäran och för att, om nödvändigt, begära ett frågeformulär inom den tidsfrist som anges i artikel 3.1,
eftersom den tidsfrist som anges i artikel 3.2 gäller för
alla berörda parter.

(14)

Myndigheterna i Indien, Brasilien och Israel kommer att
underrättas om att undersökningen inletts och få en
kopia av begäran.

Alla berörda parter uppmanas att skriftligen lämna sina
synpunkter och framlägga bevisning till stöd för dessa.
Dessutom kan kommissionen höra berörda parter, om
de lämnar en skriftlig begäran om detta och visar att det
finns särskilda skäl att höra dem.

Enligt artikel 24.5 i grundförordningen bör importen av
den produkt som är föremål för undersökning göras till
föremål för registrering så att utjämningstullar, om
undersökningen visar att kringgående sker, kan tas ut till
ett lämpligt belopp retroaktivt från och med den dag då
registreringen av import av denna produkt avsänd från
Brasilien och från Israel inleds.

G. TIDSFRISTER

(20)

Enligt god förvaltningspraxis bör det fastställas tidsfrister
inom vilka berörda parter kan
— ge sig till känna hos kommissionen, skriftligen lämna
sina synpunkter och besvara frågeformulären eller
lämna övriga uppgifter som bör beaktas vid
undersökningen,

b) Insamling av uppgifter; utfrågningar

(15)

Tillverkare som önskar erhålla befrielse bör ansöka om
detta och besvara alla eventuella frågeformulär inom de
angivna tidsfristerna, för att det skall kunna fastställas att
de inte kringgår utjämningstullarna i den mening som
avses i artikel 23.1 i grundförordningen. Importörer kan
befrias från registrering eller åtgärder i den mån deras
import härrör från tillverkare som beviljats sådan befrielse och i enlighet med artikel 23.3 i grundförordningen.

F. REGISTRERING

(19)
(13)

19.2.2004

— skriftligen begära att bli hörda av kommissionen.
(21)

Det bör noteras att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom den tidsfrist
som anges i artikel 3 i denna förordning.

c) Befrielse från registrering av import eller från
åtgärder
H. BRISTANDE SAMARBETE
(16)

(17)

Enligt artikel 23.3 i grundförordningen får import av
den produkt som är föremål för undersökning befrias
från registrering eller åtgärder om importen inte utgör
kringgående.

Det eventuella kringgåendet äger rum utanför gemenskapen. Artikel 23 i grundförordningen har till syfte att
motverka kringgående utan att detta inverkar på sådana
aktörer som kan påvisa att de inte kringgår åtgärderna.
Den innehåller emellertid inte någon särskild
bestämmelse om behandlingen av tillverkare i de berörda
länderna som kan påvisa att de inte kringgår åtgärderna.
Det förefaller därför nödvändigt att införa en möjlighet
för de berörda tillverkarna att begära befrielse från registrering av import av deras exporterade produkter eller
från åtgärder som gäller för denna import.

(22)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna
eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan
enligt artikel 28 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga
uppgifter.

(23)

Om det framkommer att någon berörd part har lämnat
oriktiga eller vilseledande uppgifter skall dessa enligt
artikel 28 i grundförordningen lämnas utan beaktande
och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd
part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och
tillgängliga uppgifter används, kan resultatet utfalla
mindre gynnsamt för parten än om denne hade samarbetat.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
En undersökning skall inledas i enlighet med artikel 23.2 i
förordning (EG) nr 2026/97 i syfte att fastställa huruvida
import till gemenskapen av polyetentereftalatfilm (PET-film)
enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90
(TARIC-nummer
3920 62 19 01,
3920 62 19 04,
3920 62 19 07,
3920 62 19 11,
3920 62 19 14,
3920 62 19 17,
3920 62 19 21,
3920 62 19 24,
3920 62 19 27,
3920 62 19 31,
3920 62 19 34,
3920 62 19 37,
3920 62 19 41,
3920 62 19 44,
3920 62 19 47,
3920 62 19 51,
3920 62 19 54,
3920 62 19 57,
3920 62 19 61,
3920 62 19 67,
3920 62 19 74,
3920 62 19 92,
3920 62 90 31,
3920 62 90 92) som avsänts från Brasilien och från Israel,
oavsett om produktens deklarerade ursprung är Brasilien
respektive Israel eller ej, kringgår de åtgärder som införts
genom rådets förordning (EG) nr 2597/1999 beträffande
import av PET-film med ursprung i Indien.
Artikel 2
I enlighet med artiklarna 23.2 och 24.5 i förordning (EG) nr
2026/97 anmodas tullmyndigheterna att vidta lämpliga
åtgärder för att registrera den import till gemenskapen som
anges i artikel 1 i den här förordningen.
Registreringen skall upphöra nio månader efter den dag då
denna förordning träder i kraft.
Kommissionen får genom en förordning anmoda tullmyndigheterna att upphöra med registreringen när det gäller import till
gemenskapen av produkter som tillverkas av tillverkare vilka
har ansökt om befrielse från registrering och beträffande vilka
det har fastställts att de inte kringgår utjämningstullarna.

L 49/27

2. Om de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas
vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge
sig till känna genom att kontakta kommissionen och skriftligen
lämna sina synpunkter samt besvara frågeformuläret inom 40
dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
3. Berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 40
dagar begära att bli hörda av kommissionen.
4. Alla uppgifter som rör detta ärende, framställningar om
att bli hörd eller om frågeformulär samt ansökningar om
utfärdande av certifikat om att import inte utgör kringgående
skall lämnas skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte
annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress,
e-postadress, telefonnummer och fax- eller telexnummer. Alla
skriftliga inlagor – inbegripet sådana uppgifter som begärs i
denna förordning, svar på frågeformulär och korrespondens –
som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt skall
märkas ”För begränsad spridning” (1) och i enlighet med artikel
29.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell
sammanfattning som skall märkas ”För granskning av berörda
parter”.
Kommissionen kan kontaktas på följande adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för handel
Direktorat B
Kontor J-79, 5/16
B-1049 Bryssel
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Artikel 3

Artikel 4

1.
Frågeformulär skall begäras från kommissionen inom 15
dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

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 18 februari 2004.
På kommissionens vägnar
Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen

(1) Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är
skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det
är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 29 i rådets
förordning (EG) nr 2026/97 (EGT L 288, 21.10.1997, s. 1) och
artikel 12 i WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 284/2004
av den 18 februari 2004
om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående, genom import av polyetentereftalatfilm som avsänts från Förbundsrepubliken Brasilien och från Staten Israel, av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 1676/2001 införts beträffande import av polyetentereftalatfilm med ursprung i bland annat Republiken Indien, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Brasilien respektive Israel eller ej, och om registrering av sådan import
D. GRUND FÖR BEGÄRAN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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) (nedan
kallad ”grundförordningen”), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1972/2002 (2), särskilt artiklarna 13.3, 14.3 och 14.5 i
denna,

(6)

Begäran innehåller tillräcklig bevisning för att de
gällande antidumpningsåtgärderna beträffande import av
PET-film med ursprung i Indien kringgås genom omlastning i Brasilien och i Israel.

(7)

Följande bevisning har lämnats:
Av begäran framgår att en betydande förändring i
handelsmönstret för export från Indien, Brasilien och
Israel till gemenskapen har ägt rum efter det att åtgärderna infördes beträffande den berörda produkten och
att det inte förefaller finnas någon annan tillräcklig
grund eller något annat ekonomiskt berättigande för
denna förändring än införandet av antidumpningstullen.
Förändringen av handelsmönstret förefaller härröra från
omlastning i Brasilien och i Israel av PET-film med
ursprung i Indien.

efter samråd med Rådgivande kommittén, och
av följande skäl:
A. BEGÄRAN
(1)

(2)

(3)

(4)

Kommissionen har tagit emot en begäran enligt artikel
13.3 i grundförordningen om undersökning av eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som
införts beträffande import av polyetentereftalatfilm
(nedan kallad ”PET-film”) med ursprung i bland annat
Indien.

(8)

Begäran innehåller även tillräcklig bevisning för att verkningarna av de gällande antidumpningsåtgärderna
beträffande den berörda produkten undergrävs i fråga
om kvantiteter och pris. Betydande importvolymer av
PET-film från Brasilien och Israel förefaller ha ersatt
import av den berörda produkten med ursprung i
Indien.

B. PRODUKT

(9)

Den produkt som berörs av det eventuella kringgåendet
är PET-film med ursprung i Indien, som vanligtvis klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och
ex 3920 62 90 (nedan kallad ”den berörda produkten”).
Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

Begäran innehåller också tillräcklig bevisning för att
priserna för PET-film dumpas i förhållande till det
normalvärde som tidigare fastställts för den berörda
produkten

(10)

Om någon annan form av kringgående enligt artikel 13 i
grundförordningen än omlastning konstateras i samband
med undersökningen, får undersökningen även omfatta
detta kringgående.

Begäran ingavs den 6 januari 2004 av följande gemenskapstillverkare: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH och Nuroll SpA.

Den produkt som är föremål för undersökning är PETfilm som avsänts från Brasilien och från Israel (nedan
kallad ”den produkt som är föremål för undersökning”)
och som vanligtvis klassificeras enligt samma KNnummer som den berörda produkten.

E. FÖRFARANDE
C. GÄLLANDE ÅTGÄRDER
(5)

De åtgärder som för närvarande är i kraft och som det
eventuella kringgåendet gäller är antidumpningsåtgärder
som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1676/
2001 (3).

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.
(2) EGT L 305, 7.11.2002, s. 1.
(3) EGT L 227, 23.8.2001, s. 1.

(11)

Mot denna bakgrund har kommissionen fastslagit att
bevisningen är tillräcklig för att motivera att en
undersökning enligt artikel 13 i grundförordningen
inleds och att import av PET-film som avsänts från Brasilien och från Israel, oavsett om produktens deklarerade
ursprung är Brasilien respektive Israel eller ej, görs till
föremål för registrering enligt artikel 14.5 i grundförordningen.
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a) Frågeformulär
(12)

(13)

(14)

För att kommissionen skall få de uppgifter som den
anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de exportörer/tillverkare och
intresseorganisationer för exportörer/tillverkare i Brasilien och Israel, de exportörer/tillverkare och intresseorganisationer för exportörer/tillverkare i Indien och de
importörer och intresseorganisationer för importörer i
gemenskapen som samarbetade i den undersökning som
ledde till de gällande åtgärderna eller som nämns i
begäran, samt till de indiska, brasilianska och israeliska
myndigheterna. Uppgifter kommer vid behov även att
inhämtas från gemenskapsindustrin.
Alla berörda parter bör omgående kontakta kommissionen, dock senast inom den tidsfrist som anges i artikel
3 i denna förordning, för att ta reda på om de nämns i
begäran och för att, om nödvändigt, begära ett frågeformulär inom den tidsfrist som anges i artikel 3.1,
eftersom den tidsfrist som anges i artikel 3.2 gäller för
alla berörda parter.

L 49/29
F. REGISTRERING

(19)

Enligt artikel 14.5 i grundförordningen bör importen av
den produkt som är föremål för undersökning göras till
föremål för registrering så att antidumpningstullar, om
undersökningen visar att kringgående sker, kan tas ut till
ett lämpligt belopp retroaktivt från och med den dag då
registreringen av import av denna produkt avsänd från
Brasilien och från Israel inleds.
G. TIDSFRISTER

(20)

Enligt god förvaltningspraxis bör det fastställas tidsfrister
inom vilka berörda parter kan
— ge sig till känna hos kommissionen, skriftligen lämna
sina synpunkter och besvara frågeformulären eller
lämna övriga uppgifter som bör beaktas vid
undersökningen,
— skriftligen begära att bli hörda av kommissionen.

(21)

Myndigheterna i Indien, Brasilien och Israel kommer att
underrättas om att undersökningen inletts och få en
kopia av begäran.

Det bör noteras att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom den tidsfrist
som anges i artikel 3 i denna förordning.
H. BRISTANDE SAMARBETE

b) Insamling av uppgifter; utfrågningar
(15)

Alla berörda parter uppmanas att skriftligen lämna sina
synpunkter och framlägga bevisning till stöd för dessa.
Dessutom kan kommissionen höra berörda parter, om
de lämnar en skriftlig begäran om detta och visar att det
finns särskilda skäl att höra dem.

c) Befrielse från registrering av import eller från
åtgärder
(16)

Enligt artikel 13.4 i grundförordningen får import av
den produkt som är föremål för undersökning befrias
från registrering eller åtgärder om importen inte utgör
kringgående.

(17)

Det eventuella kringgåendet äger rum utanför gemenskapen. Artikel 13 i grundförordningen har till syfte att
motverka kringgående utan att detta inverkar på sådana
aktörer som kan påvisa att de inte kringgår åtgärderna.
Den innehåller emellertid inte någon särskild
bestämmelse om behandlingen av tillverkare i de berörda
länderna som kan påvisa att de inte kringgår åtgärderna.
Det förefaller därför nödvändigt att införa en möjlighet
för de berörda tillverkarna att begära befrielse från registrering av import av deras exporterade produkter eller
från åtgärder som gäller för denna import.

(18)

Tillverkare som önskar erhålla befrielse bör ansöka om
detta och besvara alla eventuella frågeformulär inom de
angivna tidsfristerna, för att det skall kunna fastställas att
de inte kringgår antidumpningstullarna i den mening
som avses i artikel 13.1 i grundförordningen. Importörer
kan befrias från registrering eller åtgärder i den mån
deras import härrör från tillverkare som beviljats sådan
befrielse och i enlighet med artikel 13.4 i grundförordningen.

(22)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna
eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan
enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga
uppgifter.

(23)

Om det framkommer att någon berörd part har lämnat
oriktiga eller vilseledande uppgifter skall dessa enligt
artikel 18 i grundförordningen lämnas utan beaktande
och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd
part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och
tillgängliga uppgifter används, kan resultatet utfalla
mindre gynnsamt för parten än om denne hade samarbetat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
En undersökning skall inledas i enlighet med artikel 13.3 i
rådets förordning (EG) nr 384/96 i syfte att fastställa huruvida
import till gemenskapen av polyetentereftalatfilm (PET-film)
enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90
(TARIC-nummer
3920 62 19 01,
3920 62 19 04,
3920 62 19 07,
3920 62 19 11,
3920 62 19 14,
3920 62 19 17,
3920 62 19 21,
3920 62 19 24,
3920 62 19 27,
3920 62 19 31,
3920 62 19 34,
3920 62 19 37,
3920 62 19 41,
3920 62 19 44,
3920 62 19 47,
3920 62 19 51,
3920 62 19 54,
3920 62 19 57,
3920 62 19 61,
3920 62 19 67,
3920 62 19 74,
3920 62 19 92,
3920 62 90 31,
3920 62 90 92) som avsänts från Brasilien och från Israel,
oavsett om produktens deklarerade ursprung är Brasilien
respektive Israel eller ej, kringgår de åtgärder som införts
genom rådets förordning (EG) nr 1676/2001 beträffande
import av PET-film med ursprung i Indien.
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Artikel 2
I enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i förordning (EG) nr
384/96 anmodas tullmyndigheterna att vidta lämpliga åtgärder
för att registrera den import till gemenskapen som anges i
artikel 1 i den här förordningen.
Registreringen skall upphöra nio månader efter den dag då
denna förordning träder i kraft.
Kommissionen får genom en förordning anmoda tullmyndigheterna att upphöra med registreringen när det gäller import till
gemenskapen av produkter som tillverkas av tillverkare vilka
har ansökt om befrielse från registrering och beträffande vilka
det har fastställts att de inte kringgår antidumpningstullarna.

19.2.2004

4. Alla uppgifter som rör detta ärende, framställningar om
att bli hörd eller om frågeformulär samt ansökningar om
utfärdande av certifikat om att import inte utgör kringgående
skall lämnas skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte
annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress,
e-postadress, telefonnummer och fax- eller telexnummer. Alla
skriftliga inlagor – inbegripet sådana uppgifter som begärs i
denna förordning, svar på frågeformulär och korrespondens –
som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt skall
märkas ”För begränsad spridning” (1) och i enlighet med artikel
19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell
sammanfattning som skall märkas ”För granskning av berörda
parter”.
Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Artikel 3
1.
Frågeformulär skall begäras från kommissionen inom 15
dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
2.
Om de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas
vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge
sig till känna genom att kontakta kommissionen och skriftligen
lämna sina synpunkter samt besvara frågeformuläret inom 40
dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
3.
Berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 40
dagar begära att bli hörda av kommissionen.

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för handel
Direktorat B
Kontor J-79, 5/16
B-1049 Bryssel
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877
Artikel 4
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 18 februari 2004.
På kommissionens vägnar
Pascal LAMY

Ledamot av kommissionen

(1) Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är
skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det
är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets
förordning (EG) nr 384/96 och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 285/2004
av den 18 februari 2004
om ändring av förordning (EG) nr 1306/2003 när det gäller tidsfristen för avhämtning av alkoholen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

På grund av tekniska problem kopplade till transport av
alkohol och de stora volymerna i partierna 22/2003 EG
och 23/2003 EG, som tilldelats de två spanska företagen,
har det visat sig att den föreskrivna tidsfristen för
avhämtning av alkoholen är alltför kort.

(4)

För att det ska vara möjligt för de berörda företagen att
avhämta alkoholen inom en rimlig tidsfrist och för att
inte diskriminera mellan olika företag bör tidsfristen för
avhämtning av alkoholen förlängas med två månader.

(5)

Förordning (EG) nr 1306/2003 bör därför ändras.

(6)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 33.1 f i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1306/2003
av den 23 juli 2003 om inledande av offentliga
auktioner av vinalkohol för användning som bioetanol i
gemenskapen (2) har det inletts en offentlig auktion av
vinalkohol för användning som bioetanol i gemenskapen. Därför har partierna 22/2003 EG, 23/2003 EG,
24/2003 EG och 25/2003 EG bjudits ut till försäljning
till förmån för de godkända företagen Ecocarburantes
españoles SA, Bioethanol Galicia SA, Sekab och Altia
Corporation. Dessa partier innehåller en kvantitet på
260 000 hektoliter, 350 000 hektoliter, 50 000 hektoliter respektive 29 000 hektoliter med en alkoholhalt på
100 volymprocent. Genom meddelande av den 5
september 2003 har kommissionen informerat behöriga
myndigheter och berörda företag om de beslut som
avser tilldelningen av dessa partier.
I artikel 6 i förordning (EG) nr 1306/2003 föreskrivs att
avhämtningen av den alkohol som avyttrats för att
användas som bioetanol i gemenskapen skall vara
avslutad åtta månader efter det datum då kommissionen
meddelat sitt beslut om tilldelning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 6 i förordning (EG) nr 1306/2003 skall ersättas med
följande:
”Artikel 6
Avhämtningen av alkoholen skall vara avslutad tio månader
efter det att kommissionens beslut om tilldelning har
meddelats.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft 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 18 februari 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262,
14.10.2003, s. 13).
2
( ) EUT L 185, 24.7.2003, s. 12.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 286/2004
av den 18 februari 2004
om fastställande av importtullar inom rissektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande
träder i kraft. De förblir likaså gällande om det inte finns
någon börsnotering som kan utgöra referenspris i
enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1503/96
under två veckor före nästa period för fastställande.

(5)

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

(6)

Tillämpningen av artikel 4.1, andra stycket, i förordning
(EG) nr 1503/96 medför en justering av importtullen,
som är fastställd från den 15 maj 2003 av kommissionens förordning (EG) nr 832/2003 (3), enligt bilagorna i
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),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1503/96
av den 29 juli 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 3072/95 vad avser importtullar inom rissektorn (2), särskilt artikel 4.1 i denna, och
av följande skäl
(1)

I artikel 11 i förordning (EG) nr 3072/95 föreskrivs att
när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i
den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som
avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för
dessa produkter vid importen ökat med en särskild
procentsats, om det rör sig om råris eller helt slipat ris,
minskat med cif-importpriset, om denna importtull inte
överstiger tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 12.3 i förordning (EG) nr 3072/95 skall
cif-importpriserna beräknas på grundval av representativa priser för produkten i fråga på världsmarknaden
eller på gemenskapens importmarknad för produkten.

(3)

I förordning (EG) nr 1503/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 3072/95 vad avser
importtullar inom rissektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Importtullarna inom rissektorn som avses i artikel 11.1 och
11.2 i förordning (EG) nr 3072/95 skall justeras enligt artikel 4
av förordning (EG) nr 1503/96 och fastställas i bilaga I i denna
förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 februari 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 411/2002 (EGT L 62, 5.3.2002, s. 27).
(2) EGT L 189, 30.7.1996, s. 71. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2294/2003 (EUT L 340, 24.12.2003, s. 12).

(3) EUT L 120, 15.5.2003, s. 15.
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BILAGA I
Importtullar vad gäller ris och brutet ris
(EUR/t)
Importtull ( )
5

KN-nummer

Tredje land
(undantaget AVS och
Bangladesh) (3)

AVS (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
från Indien och Pakistan (6)

Egypten (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

207,03

68,12

99,18

155,27

1006 20 13

207,03

68,12

99,18

155,27

1006 20 15

207,03

68,12

99,18

155,27

1006 20 17

254,85

84,86

123,09

1006 20 92

207,03

68,12

99,18

155,27

1006 20 94

207,03

68,12

99,18

155,27

1006 20 96

207,03

68,12

99,18

1006 20 98

254,85

84,86

123,09

1006 30 21

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 23

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 25

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 44

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 46

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 63

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 65

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 94

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 96

376,62

119,42

173,40

282,47

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

4,85

191,14

155,27
4,85

191,14

(1) För import av ris med ursprung i och som kommer från AVS-länderna skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets ändrade
förordning (EG) nr 2286/2002 (EGT L 348, 21.12.2002, s. 5) och kommissionens förordning (EG) nr 638/2003 (EGT L 93, 10.4.2003, s. 3).
(2) I enlighet med förordning (EEG) nr 1706/98, skall importtull inte tillämpas på produkter som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och
som direktimporteras till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.
(3) I artikel 11.3 i förordning (EG) nr 3072/95 fastställs importtullen för import av ris till det franska utomeuropeiska departementet Réunion.
(4) För import av ris, undantaget brutet ris (KN-nummer 1006 40 00), med ursprung i Bangladesh skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs
genom rådets förordning (EEG) nr 3491/90 (EGT L 337, 4.12.1990, s. 1) och kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 862/91 (EGT L 88, 9.4.1991, s. 7).
(5) Import av produkter med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) skall befrias från importtull enligt artikel 101.1 i rådets ändrade beslut 91/
482/EEG (EGT L 263, 19.9.1991, s. 1).
(6) Importtullen för råris av sorten Basmati med ursprung i Indien och Pakistan skall nedsättas med 250 EUR/t (artikel 4a i förordning (EG) nr 1503/96, ändrad).
(7) Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.
(8) För import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten skall importtull tillämpas inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr
2184/96 (EGT L 292, 15.11.1996, s. 1) och kommissionens förordning (EG) nr 196/97 (EGT L 31, 1.2.1997, s. 53).
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BILAGA II
Beräkning av importtull inom rissektorn
Indicaris

Japonicaris

Paddyris

Brutet ris
Råris

Helt slipat ris

Råris

Helt slipat ris

(1)

254,85

416,00

207,03

376,62

(1)

a) Cif-pris ARAG (EUR/ton)

—

282,18

199,81

353,87

419,97

—

b) Pris fritt ombord (EUR/ton)

—

—

—

330,54

396,64

—

c) Sjöfrakt (EUR/ton)

—

—

—

23,33

23,33

—

d) Källa

—

USDA och
operatörer

USDA och
operatörer

Operatörer

Operatörer

—

1. Importtull (EUR/ton)
2. Beräkningsfaktorer:

(1) Tull som fastställts i den Gemensamma tulltaxan.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 287/2004
av den 18 februari 2004
om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med fastställande av exportbidraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

För destination R01 överskrider de kvantiteter för vilka
ansökningar inlämnats den 17 februari 2004 den disponibla kvantiteten. Det bör därför fastställas en procentsats för nedsättning när det gäller de ansökningar om
exportlicenser som inlämnats den 17 februari 2004.

(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 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),
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 (2) särskilt artikel 8.3 andra stycket i denna, och
av följande skäl:
(1)

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 163/2004 (3)
fastställs exportbidrag enligt det förfarande som fastställs
i ovannämnda punkt för 4 000 ton för destination R01
som anges i bilagan till den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Vid utfärdandet av licens skall, för destination R01 som anges i
bilagan till förordning (EG) nr 163/2004, de begärda kvantiteterna i de ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris
med förutfastställelse av exportbidraget som inlämnats den 17
februari 2004 inom ramen för den förordningen, nedsättas
med 35,01 %.
Artikel 2
För destination R01 som anges i bilagan till förordning (EG) nr
163/2004 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 18
februari 2004.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 februari 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 411/2002 (EGT L 62, 5.3.2002, s. 27).
(2) EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.
(3) EUT L 27, 30.1.2004, s. 30.
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/3/EG
av den 11 februari 2004
om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EEG med avseende på mätning av
koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

harmoniserade mätmetod som anges i direktiv 80/1268/
EEG använts som ett grundläggande instrument. För att
göra det möjligt att vidta ytterligare åtgärder för att
minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen
från lätta kommersiella fordon, är det nödvändigt att
utvidga det direktivet så att det även omfattar N1-fordon.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),
(4)

Såsom anges i Europaparlamentets och rådets beslut nr
1753/2000/EG av den 22 juni 2000 om att inrätta ett
system för övervakning av de genomsnittliga specifika
koldioxidutsläppen från nya personbilar (6) har kommissionen genomfört en undersökning för att granska
möjligheterna och följderna av harmoniserade metoder
för att mäta specifika koldioxidutsläpp från N1-fordon.
Det anses tekniskt godtagbart och mest kostnadseffektivt
att tillämpa det utsläppsprov som beskrivs i rådets
direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot
luftförorening genom avgaser från motorfordon (7),
också för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för den kategorin av fordon.

(5)

Många tillverkare av fordon i små serier köper från leverantörer motorer som är typgodkända i fråga om utsläpp
i enlighet med rådets direktiv 88/77/EEG av den 3
december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp
av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i
fordon. (8) Ett stort antal av dessa tillverkare har inte den
utrustning och de kunskaper som krävs för att de skall
kunna utföra avgas- eller koldioxidprovningen. Det är
därför nödvändigt att bevilja undantag för tillverkare av
fordon i små serier, eftersom deras extrakostnader för att
uppfylla kraven i det här direktivet annars blir orimligt
höga.

(6)

Dessa åtgärder påverkar också bilagorna till direktiv 70/
156/EEG.

(7)

Direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EG bör därför ändras
i enlighet härmed.

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 80/1268/EEG av den 16 december 1980
om motorfordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (4) är ett av särdirektiven inom ramen för det förfarande för typgodkännande som fastställs i rådets direktiv
70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (5).

(2)

I kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om EU:s strategier och åtgärder för att minska
utsläppen av växthusgaser — på väg mot ett europeiskt
klimatförändringsprogram, föreslås en genomförandestrategi för att minska utsläppen av växthusgaser; strategin
skall även omfatta åtgärder inom transportsektorn. I
grönboken ”Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning” efterlyses likaså åtgärder för att förbättra
motorfordonens bränsleekonomi.

(3)

I gemenskapens strategi för att minska koldioxidutsläpp
från personbilar, som framgår av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet – En gemenskapsstrategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och för en förbättrad bränsleekonomi, har den

(1) EGT C 51 E, 26.2.2002, s. 317.
(2) EGT C 125, 27.5.2002, s. 6.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 24 september 2002 (EUT C
273 E, 14.11.2003, s. 22), rådets gemensamma ståndpunkt av den
9 oktober 2003 (EUT C 305 E, 16.12.2003, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 december 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT).
(4) EGT L 375, 31.12.1980, s. 36. Direktivet senast ändrat genom
kommissionens direktiv 1999/100/EG (EGT L 334, 28.12.1999, s.
36).
(5) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(6) EGT L 202, 10.8.2000, s. 1.
(7) EGT L 76, 6.4.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/76/EG (EUT L 206, 15.8.2003, s. 29).
(8) EGT L 36, 9.2.1988, s. 33. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/27/EG (EGT L 107, 18.4.2001, s. 10).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 70/156/EEG ändras på följande sätt:
a) Rad 39 i del I av bilaga IV skall ersättas med följande:
Område

”39. CO2-utsläpp/
bränsleförbrukning

Direktiv

80/1268/EEG

EGT

M1

L 375, 31.12.1980,
s. 36

X

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

X”

b) I EG-intyget om överensstämmelse för färdigbyggda eller avslutade fordon i kategorierna N1, N2 och N3
i del I av bilaga IX, sidan 2, skall följande punkt läggas till:

Artikel 2
Bilagorna I och II till direktiv 80/1268/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 3
Senast den 19 februari 2006 skall kommissionen
a) lägga fram en analys av möjligheterna att få fram representativa uppgifter om koldioxidutsläpp och
bränsleförbrukning för etappvis färdigbyggda fordon och fordon vars utsläpp mäts i enlighet med
direktiv 88/77/EEG för att beakta mätningarnas kostnadseffektivitet,
b) lägga fram en utvärdering av begreppet fordonsfamilj som införts i direktivet,
c) i förekommande fall till den kommitté som inrättats genom artikel 13 i direktiv 70/156/EEG föreslå
åtgärder för att anpassa direktivet till den tekniska utvecklingen.

Artikel 4
Om ett fordon som tillverkas av en specialiserad karosseribyggare stämmer överens med kriterierna för
någon av grundfordonstillverkarens fordonsfamiljer, får denna karosseribyggare använda den tillverkarens
uppgifter om bränsleeffektivitet och koldioxidproduktion.
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Artikel 5

1.
Med verkan från och med den 19 februari 2005, för N1-fordon, får medlemsstaterna, av skäl som
berör koldioxidutsläppen eller bränsleförbrukningen, inte
a) vägra att utfärda EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för någon typ av motorfordon,
eller
b) förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av fordon i enlighet med artikel 7 i direktiv 70/156/
EEG,
om värdena för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning har fastställts i enlighet med kraven i direktiv 80/
1268/EEG, ändrat genom det här direktivet.
2.
Med verkan från och med den 1 januari 2005 för fordon i kategori N1, klass I, och från och med den
1 januari 2007 för fordon i kategori N1, klass II och klass III, skall medlemsstaterna
a) inte längre utfärda EG-typgodkännande i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 70/156/EEG, och
b) vägra att utfärda nationellt typgodkännande, utom när bestämmelserna i artikel 8.2 i direktiv 70/156/
EEG åberopas,
om värdena för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning inte har fastställts i enlighet med kraven i direktiv
80/1268/EEG, ändrat genom det här direktivet.
3.
Med verkan från och med den 1 januari 2006 för fordon i kategori N1, klass I, och från och med den
1 januari 2008 för fordon i kategori N1, klass II och klass III, skall medlemsstaterna
a) betrakta de intyg om överensstämmelse som i enlighet med direktiv 70/156/EEG medföljer nya fordon
som ogiltiga vid tillämpningen av artikel 7.1 i det direktivet,
b) vägra registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon som inte åtföljs av ett giltigt intyg om
överensstämmelse i enlighet med direktiv 70/156/EEG, utom när bestämmelserna i artikel 8.2 i det
direktivet åberopas,
om värdena för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning inte har fastställts i enlighet med kraven i direktiv
80/1268/EEG, ändrat genom det här direktivet.
4.
För etappvis byggda fordon i kategori N1 skall de tidpunkter som anges i punkterna 2 och 3 senareläggas med 12 månader.
5.

I denna artikel avses med

— fordon i kategori N1, klass I: ett N1-fordon med en referensvikt på högst 1 305 kg,
— fordon i kategori N1, klass II: ett N1-fordon med en referensvikt mellan 1 305 och 1 760 kg,
— fordon i kategori N1, klass III: ett N1-fordon med en referensvikt på över 1 760 kg.

Artikel 6
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för
att följa detta direktiv före den 19 februari 2005. De skall genast underrätta kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 7
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
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Artikel 8
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 februari 2004.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

M. McDOWELL

Ordförande

Ordförande
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BILAGA
I. Bilaga I till direktiv 80/1268/EEG skall ändras på följande sätt:
1. Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

RÄCKVIDD
Detta direktiv gäller mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos motorfordon i kategori M1
och N1.
Direktivet skall inte tillämpas på ett N1-fordon under följande två förutsättningar:
— Motortypen i den typen av fordon är typgodkänd i enlighet med direktiv 88/77/EEG, och
— tillverkarens totala världsproduktion av N1-fordon understiger 2 000 enheter.”

2. Punkt 2.3 skall ersättas med följande:
”2.3

För den provning som beskrivs i punkt 6 skall ett provexemplar av den fordonstyp som skall godkännas
lämnas in när den tekniska tjänst som har ansvaret för typgodkännandeprovningarna själv utför provningarna. I fråga om M1- och N1-fordon som är typgodkända i fråga om utsläpp i enlighet med direktiv 70/
220/EEG, skall den tekniska tjänsten under provningen kontrollera att fordonet överensstämmer med de
gränsvärden som gäller för den typen i enlighet med direktiv 70/220/EEG.”

3. Följande nya stycke skall läggas till i punkt 6.1:
”Fordon som inte uppnår den acceleration och den maximihastighet som krävs i körcykeln måste köras med
gaspedalen fullt nedtryckt tills de återigen uppnått den driftskurva som krävs. Avvikelser från körcykeln måste
anges i provningsrapporten.”
4. Punkt 11 skall ersättas med följande:

”11. UTVIDGNING AV GODKÄNNANDE
11.1 Typgodkännande får utvidgas till att omfatta fordon av samma typ eller en annan typ som skiljer sig
åt vad avser följande egenskaper i bilaga II, om de koldioxidutsläpp som uppmäts av den tekniska
tjänsten inte överskrider typgodkännandevärdet med mer än 4 % för fordon i kategori M1 och med
mer än 6 % för fordon i kategori N1:
— Referensvikt.
— Högsta tillåtna vikt.
— Karosserityp:
För M1: sedan, halvkombi, stationsvagn, kupé, cabriolet, fordon avsett för flera ändamål.
För N1: lastbil, skåpbil.
— Totala utväxlingsförhållanden.
— Motorutrustning och tillbehör.
11.2 Utvidgning av typgodkännande för fordon i kategori N1 inom en familj:
11.2.1 För fordon i kategori N1 som typgodkänts såsom ingående i en fordonsfamilj med tillämpning
av förfarandet i punkt 12.2 i bilaga I får typgodkännandet utvidgas till att omfatta fordon
inom samma familj endast om den tekniska tjänsten anser att det nya fordonets bränsleförbrukning inte överstiger bränsleförbrukningen för det fordon på vilket bränsleförbrukningen
för familjen är grundad.
Typgodkännanden får även utvidgas till att omfatta fordon som
— är upp till 110 kg tyngre än den provade familjemedlemmen under förutsättning att de
inte väger mer än 220 kg än den lättaste familjemedlemmen,
— har ett lägre totalt utväxlingsförhållande än den provade familjemedlemmen enbart
beroende på ett byte av däckstorlek, och
— i alla andra avseenden överensstämmer med familjen.
11.2.2 För fordon i kategori N1 som typgodkänts såsom ingående i en fordonsfamilj med tillämpning
av förfarandet i punkt 12.3 i bilaga I får typgodkännandet utvidgas till att omfatta fordon
inom samma familj utan ytterligare provning endast om den tekniska tjänsten anser att det
nya fordonets bränsleförbrukning ligger inom de gränser som uppställs genom de två fordon
i familjen som har den lägsta respektive högsta bränsleförbrukningen.”
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5. Följande punkt skall läggas till:

”12. GODKÄNNANDE AV FORDON I KATEGORI N1 INOM EN FAMILJ
Fordon i kategori N1 får godkännas inom en familj enligt 12.1 genom tillämpning av en av de två alternativa metoder som anges i punkterna 12.2 och 12.3.
12.1 N1-fordon får sammanföras till en familj enligt detta direktiv om nedanstående parametrar är identiska
eller ligger inom angivna gränser.
12.1.1 Identiska parametrar är följande:
— Tillverkare och typ enligt del I punkt 0.2 i bilaga II.
— Motorkapacitet.
— Typ av utsläppsbegränsningssystem.
— Typ av bränslesystem enligt punkt 1.5.2 i bilaga 2.
12.1.2 Följande parametrar måste ligga inom följande gränser:
— Totala utväxlingsförhållanden (högst 8 % över det lägsta) enligt punkt 1.6.3 i bilaga II.
— Referensvikt (högst 220 kg under den högsta vikten).
— Frontyta (högst 15 % mindre än den största frontytan).
— Motoreffekt (högst 10 % under det högsta värdet).
12.2 En fordonsfamilj enligt punkt 12.1 får godkännas med gemensamma uppgifter om koldioxidutsläpp
och bränsleförbrukning för samtliga medlemmar av familjen. Den tekniska tjänsten skall för provningen välja den medlem av familjen som den anser har det högsta koldioxidutsläppet. Mätningarna
skall utföras i enlighet med punkt 6, och de resultat som erhålls enligt den metod som beskrivs i
punkt 6.5 skall användas som gemensamma typgodkännandevärden för samtliga medlemmar av
fordonsfamiljen.
12.3 Fordon som har sammanförts till en familj enligt 12.1 får godkännas med olika uppgifter om
koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för var och en av medlemmarna av familjen. Den tekniska
tjänsten skall för provningen välja de två fordon som den anser har de största respektive minsta
koldioxidutsläppen. Mätningarna skall utföras i enlighet med punkt 6. Om tillverkarens uppgifter för
dessa båda fordon ligger inom den toleransmarginal som anges i punkt 6.5 får de koldioxidutsläpp
som tillverkaren deklarerat för samtliga medlemmar av familjen användas som typgodkännandevärden. Om tillverkarens uppgifter inte ligger inom toleransmarginalen skall de resultat som erhålls
enligt den metod som beskrivs i punkt 6.5 användas som typgodkännandevärden, och den tekniska
tjänsten skall välja ut ett lämpligt antal andra familjemedlemmar för tilläggsprovning.”
II. Bilaga II till direktiv 80/1268/EEG skall ändras på följande sätt:
1. Texten överst på sidan skall ändras på följande sätt:
”Tillägg till EG-typgodkännandeintyg nr:
om typgodkännande av fordon (6) enligt direktiv 80/1268/EEG (CO2-utsläpp och bränsleförbrukning), senast
ändrat genom direktiv 2004/3/EG.”
2. Följande fotnot skall läggas till i tillägget:
”(6) För fordon som godkänts inom en familj enligt punkt 12 i bilaga I skall detta tillägg tillhandahållas för varje
enskild medlem av fordonsfamiljen.”
3. Tillägget skall vidare ändras på följande sätt:
a) Punkt 1.3 skall ha följande lydelse:
”1.3 Karosserityp:
1.3.1 För M1: sedan, halvkombi, stationsvagn, kupé, cabriolet, fordon avsett för flera ändamål (1)
1.3.2 För N1: lastbil, skåpbil”
b) Punkt 1.7 skall ha följande lydelse:
”1.7 Typgodkännandevärden”
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 12 februari 2004
om ändring av beslut 2003/135/EG avseende utvidgning av planerna för utrotning och vaccination
i distriktet Bad Kreuznach (Tyskland) och upphörande av planerna för vaccination i delstaten
Saarland (Tyskland)
[delgivet med nr K(2004) 337]
(Endast den tyska och den franska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(2004/146/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23
oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (1), särskilt artiklarna 16.1 och 20.2 i detta, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

Kommissionen antog Kommissionens beslut 2003/135/
EG av den 27 februari 2003 om godkännande av
planerna för utrotning av klassisk svinpest och nödvaccination mot klassisk svinpest hos viltlevande svin i Tyskland i de federala delstaterna Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz och Saarland (2) som ett led i
en rad åtgärder för att bekämpa klassisk svinpest.

(2)

De tyska myndigheterna har informerat kommissionen
om den senaste tidens utveckling av sjukdomen hos viltlevande svin. Denna information antyder att situationen
i Saarland har förbättrats och att vaccination inte längre
anses lämpligt. I distriktet Bad Kreuznach i RheinlandPfalz bör det område där planen för utrotning och vaccination skall tillämpas emellertid utvidgas.

(3)

Beslut 2003/135/EG bör därför ändras i enlighet
därmed.

(1) EGT L 316, 1.12.2001, s. 5.
(2) EUT L 53, 28.2.2003, s. 47.

Artikel 1

Beslut 2003/135/EG ändras på följande sätt:
1) Stycke 9 i punkt 1 C i bilagan till beslut 2003/135/EG
angående Bad Kreuznach skall ersättas med följande:
”I distriktet Bad Kreuznach: Kommunerna Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim,
Rehborn, Lettweiler, Odernheim a. Glan, Oberhausen a. d.
Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten,
Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg,
Altenbamberg, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg och FreiLaubersheim, Boos, Hackenheim, Hüffelsheim, Oberstreit,
Rüdesheim, Schloßböckelheim, Staudernheim, Traisen, Volxheim, Abtweiler, Bad Kreuznach, Bad Sobernheim, Biebelsheim, Bretzenheim, Dorsheim, Eckenroth, Guldental, Gutenberg, Hargesheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Mandel,
Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Raumbach, Roth,
Roxheim, Rümmelsheim, Schweppenhausen, Stromberg,
Waldböckelheim, Waldlaubersheim, Warmsroth, Weinsheim
och Windesheim.”
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2) Stycke 9 i punkt 2 C i bilagan till beslut 2003/135/EG
angående Bad Kreuznach skall ersättas med följande:
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berg, Waldböckelheim, Waldlaubersheim,
Weinsheim och Windesheim.”

Warmsroth,

3. Punkt 2 D i bilagan till beslut 2003/135/EG skall strykas.
”I distriktet Bad Kreuznach: Kommunerna Becherbach, Reiffelbach, Schmittweiler, Callbach, Meisenheim, Breitenheim,
Rehborn, Lettweiler, Odernheim a. Glan, Oberhausen a. d.
Nahe, Duchroth, Hallgarten, Feilbingert, Hochstätten,
Niederhausen, Norheim, Bad Münster a. Stein-Ebernburg,
Altenbamberg, Fürfeld, Tiefenthal, Neu-Bamberg och FreiLaubersheim, Boos, Hackenheim, Hüffelsheim, Oberstreit,
Rüdesheim, Schloßböckelheim, Staudernheim, Traisen, Volxheim, Abtweiler, Bad Kreuznach, Bad Sobernheim, Biebelsheim, Bretzenheim, Dorsheim, Eckenroth, Guldental, Gutenberg, Hargesheim, Langenlonsheim, Laubenheim, Mandel,
Pfaffen-Schwabenheim, Pleitersheim, Raumbach, Roth,
Roxheim, Rümmelsheim, Schweppenhausen, Strom-

Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland och
Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 12 februari 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 12 februari 2004
om finansiellt stöd från gemenskapen för 2004 till verksamheten vid vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur
[delgivet med nr K(2004) 343]
(Endast de danska, engelska, franska, tyska, spanska och svenska texterna är giltiga)

(2004/147/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

— Rådets direktiv 92/35/EEG av den 29 april 1992 om
kontrollregler och åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest (9).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
— Rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november
2000 om fastställande av särskilda bestämmelser om
åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue (10).

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni
1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), senast ändrat
genom förordning (EG) nr 806/2003 (2), särskilt artikel 28.2 i
denna, och

— Rådets beslut 2000/258/EG av den 20 mars 2000
om att utse ett särskilt institut med ansvar för att
fastställa de kriterier som behövs för att standardisera
serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet (11).

av följande skäl:
(1)

Finansiellt stöd från gemenskapen bör beviljas till verksamheten vid de av gemenskapens referenslaboratorier
som av gemenskapen har utsetts till att fullgöra de
uppgifter och åligganden som fastställs i följande direktiv
och beslut:

— Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om
särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk
svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG
beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (12).

— Rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001
om gemenskapens åtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (3).
— Rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om
införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av
Newcastlesjukan (4).

— Rådets beslut 96/463/EG av den 23 juli 1996 om att
utse ett referensorgan som skall ansvara för samarbetet vid harmoniseringen av provtagningsmetoderna
och bedömningen av resultaten hos renrasiga avelsdjur av nötkreatur (13).

— Rådets direktiv 92/40/EEG av den 19 maj 1992 om
införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av
aviär influensa (5).
— Rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december
1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder
för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda
åtgärder mot vesikulär svinsjuka (6).
— Rådets direktiv 93/53/EEG av den 24 juni 1993 om
gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av
vissa fisksjukdomar (7).

(2)

Det finansiella stödet från gemenskapen bör beviljas
under förutsättning att de planerade åtgärderna
genomförs effektivt och att myndigheterna lämnar all
nödvändig information inom fastställda tidsfrister.

(3)

Av budgetskäl bör gemenskapsstödet beviljas för en
period på ett år.

(4)

I ett fall bör det under samma period beviljas ytterligare
finansiellt stöd till anordnandet av en årlig workshop om
ämnen på gemenskapens referenslaboratoriers ansvarsområde.

— Rådets direktiv 95/70/EG av den 22 december 1995
om gemenskapens minimiåtgärder för kontroll av
vissa sjukdomar hos musslor (8).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
6

()
(7)
(8)

EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.
EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.
EGT L 316, 1.12.2001, s. 5.
EGT L 260, 5.9.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom
ning (EG) nr 806/2003.
EGT L 167, 22.6.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom
ning (EG) nr 806/2003.
EGT L 62, 15.3.1993, s. 69. Direktivet senast ändrat genom
ning (EG) nr 806/2003.
EGT L 175, 19.7.1993, s. 23. Direktivet senast ändrat
kommissionens beslut 2001/288/EG.
EGT L 332, 30.12.1995, s. 33. Direktivet senast ändrat
förordning (EG) nr 806/2003.

förordförordförordgenom
genom

(9) EGT L 157, 10.6.1992, s. 19, senast ändrat genom förordning (EG)
nr 806/2003.
(10) EGT L 327, 22.12.2000, s. 74.
(11) EGT L 79, 30.3.2000, s. 40. Beslutet ändrat genom kommissionens
beslut 2003/60/EG (EGT L 23, 28.1.2003, s. 30).
(12) EGT L 192, 20.7.2002, s. 27.
(13) EGT L 192, 2.8.1996, s. 19.
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(5)

De arbetsprogram och preliminära budgetar som lagts
fram av gemenskapens referenslaboratorier för 2004 har
utvärderats av kommissionen.

(6)

Enligt artikel 3.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999
skall veterinära åtgärder och växtskyddsåtgärder som
vidtas enligt gemenskapsbestämmelser finansieras av
garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket. Finansiella kontroller skall göras i
enlighet med artiklarna 8 och 9 i förordning (EG) nr
1258/1999 (1).

(7)

(8)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 156/2004 (2)
fastställs det vilka utgifter som är stödberättigande för
dem av gemenskapens referenslaboratorier som erhåller
finansiellt stöd enligt artikel 28 i beslut 90/424/EEG
samt vilka förfaranden som skall gälla för föreläggande
av utgifter för utbetalning och revision.
De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Gemenskapens stöd under perioden 1 januari–31 december
2004 skall uppgå till högst 135 000 euro.

Artikel 4
Gemenskapen beviljar finansiellt stöd till Förenade kungariket
för de uppgifter och åligganden som avses i bilaga III till
direktiv 92/119/EEG och som skall fullgöras av Pirbright Laboratory, Förenade kungariket, när det gäller vesikulär svinsjuka.
Gemenskapens stöd under perioden 1 januari–31 december
2004 skall uppgå till högst 95 000 euro.

Artikel 5
Gemenskapen beviljar finansiellt stöd till Danmark för de
uppgifter och åligganden som avses i bilaga C till direktiv 93/
53/EEG och som skall fullgöras av Danmarks Veterinærinstitut,
Århus, Danmark, när det gäller fisksjukdomar.
Gemenskapens stöd under perioden 1 januari–31 december
2004 skall uppgå till högst 140 000 euro.

Artikel 1
Gemenskapen beviljar finansiellt stöd till Tyskland för de
uppgifter och åligganden som avses i bilaga IV till direktiv
2001/89/EG och som skall fullgöras av Institut für Virologie
der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Tyskland, när det
gäller klassisk svinpest.
Gemenskapens stöd under perioden 1 januari–31 december
2004 skall uppgå till högst 210 000 euro.
Gemenskapens stöd till anordnandet av en teknisk workshop
om metoder för diagnosticering av klassisk svinpest skall uppgå
till högst 30 000 euro.

Artikel 6
Gemenskapen beviljar finansiellt stöd till Frankrike för de
uppgifter och åligganden som avses i bilaga B till direktiv 95/
70/EG och som skall fullgöras av Ifremer, La Tremblade, Frankrike, när det gäller sjukdomar hos musslor.
Gemenskapens stöd under perioden 1 januari–31 december
2004 skall uppgå till högst 90 000 euro.

Artikel 7
Artikel 2
Gemenskapen beviljar finansiellt stöd till Förenade kungariket
för de uppgifter och åligganden som avses i bilaga V till
direktiv 92/66/EEG och som skall fullgöras av Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Förenade kungariket när det gäller
Newcastlesjuka.
Gemenskapens stöd under perioden 1 januari–31 december
2004 skall uppgå till högst 65 000 euro.

Gemenskapen beviljar finansiellt stöd till Spanien för de
uppgifter och åligganden som avses i bilaga I till direktiv 92/
35/EEG och som skall fullgöras av Laboratorio de sanidad y
producción animal, Algete, Spanien, när det gäller afrikansk
hästpest.
Gemenskapens stöd under perioden 1 januari–31 december
2004 skall uppgå till högst 50 000 euro.

Artikel 3

Artikel 8

Gemenskapen beviljar finansiellt stöd till Förenade kungariket
för de uppgifter och åligganden som avses i bilaga V till
direktiv 92/40/EEG och som skall fullgöras av Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Förenade kungariket när det gäller
aviär influensa.

Gemenskapen beviljar finansiellt stöd till Förenade kungariket
för de uppgifter och åligganden som avses i bilaga II till direktiv
2000/75/EG och som skall fullgöras av Pirbright Laboratory,
Förenade kungariket, när det gäller bluetongue.

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.
(2) EUT L 27, 30.1.2004, s. 5.

Gemenskapens stöd under perioden 1 januari–31 december
2004 skall uppgå till högst 125 000 euro.
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Artikel 9
Gemenskapen beviljar finansiellt stöd till Frankrike för de
uppgifter och åligganden som avses i bilaga II till beslut 2000/
258/EG och som skall fullgöras av AFSSA, Nancy, Frankrike,
när det gäller rabies-serologi.

19.2.2004

Sverige, i syfte att harmonisera de olika metoderna för testning
och för resultatbedömning beträffande tester för renrasiga
nötkreatur som används för avel.
Gemenskapens stöd under perioden 1 januari–31 december
2004 skall uppgå till högst 65 000 euro.

Gemenskapens stöd under perioden 1 januari–31 december
2004 skall uppgå till högst 150 000 euro.
Artikel 12
Artikel 10
Gemenskapen beviljar finansiellt stöd till Spanien för de
uppgifter och åligganden som avses i bilaga V till direktiv
2002/60/EG och som skall fullgöras av Centro de Investigación
en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spanien, när det gäller
afrikansk svinpest.
Gemenskapens stöd under perioden 1 januari–31 december
2004 skall uppgå till högst 105 000 euro.
Artikel 11
Gemenskapen beviljar finansiellt stöd till Sverige för de
uppgifter och åligganden som avses i bilaga II till beslut 96/
463/EG och som skall fullgöras av Interbull Centre, Uppsala,

Detta beslut riktar sig till Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 12 februari 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 18 februari 2004
om fastställande för 2004 av en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av medel från
Gemenskapens tobaksfond som beviljas för de åtgärder som avses i artiklarna 13 och 14 i förordning (EG) nr 2182/2002
[delgivet med nr K(2004) 493]
(2004/148/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för tobak.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2075/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak (1), särskilt artikel 14a i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I artiklarna 13 och 14 i kommissionens förordning (EG)
nr 2182/2002 av den 6 december 2002 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr
2075/92 beträffande Gemenskapens tobaksfond föreskrivs åtgärder för att främja omställningen av tobaksproduktionen (2). Dessa åtgärder skall finansieras av
Gemenskapens tobaksfond som inrättades genom artikel
13 i förordning (EEG) nr 2075/92.
Det totala belopp som finns anslaget för Gemenskapens
tobaksfond för 2004 uppgår till 28,8 miljoner euro,
varav hälften bör gå till att finansiera särskilda åtgärder
för att hjälpa tobaksodlarna att ställa om till andra
grödor eller till annan ekonomisk verksamhet som
skapar arbetstillfällen eller för finansiera studier på
området.
Det är därför nödvändigt att fastställa den vägledande
fördelningen av tillgängliga medel mellan de berörda
medlemsstaterna i enlighet med artikel 17.2 i förordning
(EG) nr 2182/2002.

(1) EGT L 215, 30.7.1992, s. 70. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2319/2003 (EUT L 345, 31.12.2003, s. 17).
(2) EGT L 331, 7.12.2002, s. 16.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För 2004 skall den vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av medel från tobaksfonden som beviljas för de åtgärder
som avses i artiklarna 13 och 14 i förordning (EG) nr 2182/
2002 vara den som anges i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 februari 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
Vägledande fördelning mellan medlemsstaterna för 2004 av medel från tobaksfonden för de åtgärder som avses
i artiklarna 13 och 14 i förordning (EG) nr 2182/2002
(euro)
Medlemsstat

Vägledande fördelning

Grund

Italien

90 % på grundval av de kvantiteter av
en kvot som definitivt återköpts

10 % på grundval av den nationella
garantitröskeln

Värde

Värde

11 362 565

538 446

748 442

529 755

Spanien

0

180 009

Portugal

263 284

25 481

Frankrike

0

109 443

Tyskland

0

48 512

Belgien

324 762

6 346

Österrike

260 947

2 008

12 960 000

1 440 000

Grekland

Summa

