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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 377/2004
av den 19 februari 2004
om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

nätverket av sambandsmän för invandring för västra
Balkan under belgisk ledning, genom en bindande
rättsakt där man fastslår skyldigheten att upprätta samarbetsformer mellan medlemsstaternas sambandsmän,
målen för ett sådant samarbete, sambandsmännens
uppgifter och lämpliga kvalifikationer samt deras skyldigheter mot värdlandet och den utsändande medlemsstaten.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 63.3 b och artikel 66 i detta,
med beaktande av Republiken Greklands initiativ (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och
av följande skäl:
(1)

I den strategi för förvaltning av EU-medlemsstaternas
yttre gränser som rådet antog vid sitt möte den 13 juni
2002 förutses upprättandet av ett nätverk av
sambandsmän för invandring, utstationerade i tredje
land.

(2)

I sina slutsatser från mötet den 21–22 juni 2002 uppmanade Europeiska rådet i Sevilla till inrättande av ett
nätverk av medlemsstaternas sambandsmän för invandring före utgången av år 2002.

(3)

Vid sitt möte den 28–29 november 2002 antog rådet
slutsatser om en förbättring av nätverket av
sambandsmän för invandring och noterade ordförandeskapets rapport, av vilken det framgår att det finns ett
nätverk av sambandsmän för invandring i de flesta
länder som rapporten omfattar, men noterade dessutom
att det finns ett behov av att ytterligare stärka detta
nätverk.

(4)

Europeiska rådet i Thessaloniki den 19–20 juni 2003
betonade behovet av att påskynda arbetet med antagandet av det relevanta rättsliga instrumentet om det
formella inrättandet i tredje land av nätverket av
sambandsmän för invandring, så att detta kan antas så
snart som möjligt och före utgången av 2003. Europeiska rådet hänvisade också till vikten av den information
som nätverket av sambandsmän skall tillhandahålla vid
utvecklingen av en utvärderingsmekanism för att
övervaka förbindelserna med de tredje länder som inte
samarbetar med Europeiska unionen i kampen mot den
olagliga invandringen.

(5)

Som en följd av Europeiska rådet i Thessaloniki är det
nödvändigt att formalisera förekomsten av och
arbetssättet för ett sådant nätverk genom att utnyttja
erfarenheterna från pågående projekt, inbegripet

(1) EUT C 140, 14.6.2003, s. 12.

(6)

Det är också önskvärt att formalisera det sätt på vilket
de berörda gemenskapsinstitutionerna informeras om
verksamheten i nätverket av sambandsmän för invandring så att de kan vidta eller föreslå sådana åtgärder som
kan visa sig nödvändiga för att ytterligare förbättra den
övergripande hanteringen av personkontrollerna vid
medlemsstaternas yttre gränser.

(7)

Rådets beslut 2003/170/RIF av den 27 februari 2003
om gemensamt utnyttjande av sambandsmän som är
utsända av medlemsstaternas brottsbekämpande organ (2)
skall beaktas.

(8)

När det gäller Island och Norge utgör denna förordning,
i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd
och Republiken Island och Konungariket Norge om
dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (3), en
utveckling av Schengenregelverket vilket omfattas av det
område som avses i artikel 1 punkterna A och E i rådets
beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet (4).

(9)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till Fördraget om
Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen fogade protokollet om
Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av
denna förordning, som inte är bindande för eller
tillämplig i Danmark. Eftersom denna förordning bygger
på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen, skall Danmark, i enlighet med
artikel 5 i nämnda protokoll, inom en tid av sex
månader efter det att rådet har antagit denna förordning
besluta huruvida det skall genomföra den i sin nationella
lagstiftning.

(2) EUT L 67, 12.3.2003, s. 27.
(3) EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.
(4) EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.
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Förenade kungariket deltar i denna förordning i enlighet
med artikel 5 i det till Fördraget om Europeiska unionen
och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar och artikel
8.2 i rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000
om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser
av Schengenregelverket (1).
Irland deltar i denna förordning i enlighet med artikel 5
i det till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget
om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade
protokollet om införlivande av Schengenregelverket
inom Europeiska unionens ramar och artikel 6.2 i rådets
beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands
begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (2).
Förenade kungarikets och Irlands deltagande i denna
förordning hänför sig, i enlighet med artikel 8.2 i rådets
beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 och artikel 6.2
i rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002,
till gemenskapens förpliktelser att vidta åtgärder för att
utveckla de bestämmelser i Schengenregelverket mot
organiseringen av olaglig invandring i vilka Förenade
kungariket och Irland deltar.
Denna förordning utgör en rättsakt som bygger på
Schengenregelverket eller på annat sätt anknyter till det
enligt artikel 3.1 i 2003 års anslutningsakt.

2.3.2004

heter i tredje land, eller hos andra medlemsstaters relevanta
myndigheter men även hos de behöriga myndigheterna i tredje
land och hos internationella organisationer.
4. Denna förordning påverkar inte uppgifterna för
sambandsmän för invandring när det gäller deras ansvar enligt
nationell lag, politik eller förfaranden, eller särskilda avtal som
har ingåtts med värdlandet eller med internationella organisationer.

Artikel 2
1. Varje medlemsstat skall sörja för att dess sambandsmän
för invandring upprättar och upprätthåller direkta kontakter
med de behöriga myndigheterna i värdlandet och alla lämpliga
organisationer i värdlandet, för att kunna underlätta och
påskynda insamling och utbyte av information.
2. Sambandsmän för invandring skall samla in information
för användning på antingen operativ nivå eller strategisk nivå
eller bådadera. Sådan information skall särskilt avse frågor som
gäller
— flöden av olagliga invandrare med ursprung i eller som
transiterar genom värdlandet,
— de rutter som dessa flöden av olagliga invandrare följer för
att nå medlemsstaternas territorier,
— deras metoder, bl.a. de transportmedel som används,
inblandning av mellanhänder osv.,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
I denna förordning skall med sambandsman för invandring avses en företrädare för någon av medlemsstaterna som av
en invandringsmyndighet eller annan behörig myndighet har
utstationerats för att upprätta och upprätthålla kontakter med
myndigheterna i värdlandet i syfte att bidra till att förebygga
och bekämpa olaglig invandring samt bidra till att olagliga
invandrare kan återvända och till hanteringen av laglig migration.
2.
Vid tillämpningen av denna förordning skall som
sambandsmän för invandring även anses sådana sambandsmän
i vars arbete invandringsfrågor ingår.

— förekomsten av och verksamheten för brottsliga organisationer som är inblandade i människosmuggling,
— tillbud och händelser som kan innebära eller blir orsak till
en ny utveckling när det gäller flöden av olagliga invandrare,
— de metoder som används för hel- eller delförfalskning av
identitets- och resehandlingar,
— sätt och metoder för att bistå myndigheterna i värdländerna
att förhindra flöden av olaglig invandring som härrör från
eller transiterar genom deras territorier,
— sätt och metoder för att underlätta för olagliga invandrare
att återvända till sina ursprungsländer,
— lagstiftning och rättspraxis när det gäller de frågor som
anges ovan,
— information som översänds via systemet för tidig varning.

3.
Sambandsmän för invandring kan, under en rimlig tidsperiod som skall fastställas av den utsändande medlemsstaten,
stationeras hos medlemsstaternas nationella konsulära myndig(1) EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.
(2) EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

3. Sambandsmän för invandring skall även ha rätt att bistå
när det gäller att fastställa identiteten på medborgare från tredje
land och underlätta för dem att återvända till sitt ursprungsland.

2.3.2004
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4.
Medlemsstaterna skall se till att deras sambandsmän för
invandring utför sina uppgifter inom ramen för sina ansvarsområden och i enlighet med de bestämmelser, inbegripet dem
om skydd av personuppgifter, som fastställs i deras nationella
lagstiftning och i alla avtal eller arrangemang som ingåtts med
värdländerna eller med internationella organisationer.

L 64/3

3. Den medlemsstat som innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd skall ta initiativ till sådana möten. Om den
medlemsstat som innehar ordförandeskapet inte är företrädd i
landet eller regionen skall den medlemsstat som tillförordnats
att inneha ordförandeskapet ta initiativ till mötet.

Artikel 5
Artikel 3
1.
Medlemsstaterna skall systematiskt och utan dröjsmål
informera varandra, rådet och kommissionen om sina utstationeringar av sambandsmän för invandring och även lämna en
beskrivning av deras uppgifter. Kommissionen skall lämna
information i samlad form till rådet och medlemsstaterna.
2.
Varje medlemsstat skall även informera de övriga om sina
avsikter när det gäller utstationeringen till tredje land av
sambandsmän för invandring för att ge de övriga medlemsstaterna möjlighet att uttrycka intresse för att med den berörda
medlemsstaten ingå ett samarbetsavtal om sådan utstationering,
såsom anges i artikel 5.

Artikel 4
1.
Medlemsstaterna skall se till att deras sambandsmän för
invandring som utstationerats i samma tredje länder eller
regioner sinsemellan upprättar lokala eller regionala nätverk för
samarbete. Inom ramen för sådana nätverk skall
sambandsmännen för invandring särskilt
— mötas regelbundet och så snart det krävs,
— utbyta information och praktiska erfarenheter,
— vid behov samordna de ståndpunkter som skall intas i
kontakterna med kommersiella transportörer,
— vid behov delta i gemensam specialiserad utbildning,
— vid behov organisera informationsmöten och utbildningskurser för medlemmar av den diplomatiska och konsulära
personalen vid medlemsstaternas beskickningar i
värdlandet,
— anta gemensamma strategier när det gäller metoderna för
att samla in och lämna strategiskt relevant information,
inbegripet riskanalyser, till de utsändande medlemsstaternas
behöriga myndigheter,
— bidra till halvårsrapporter om sin gemensamma verksamhet,
som utformas i enlighet med artikel 6.1,
— i tillämpliga fall upprätta regelbundna kontakter med
liknande nätverk i värdlandet och angränsande tredje
länder.
2.
Företrädare för Europeiska kommissionen skall ha rätt att
delta i de möten som organiseras inom ramen för nätverket av
sambandsmän för invandring, men om det krävs av operativa
skäl kan möten hållas utan närvaro av en företrädare för
kommissionen. Andra organ och myndigheter kan, när så är
lämpligt, också bjudas in.

1. Medlemsstaterna kan bilateralt eller multilateralt överenskomma om att den sambandsman för invandring som en
medlemsstat har stationerat ut i ett tredje land eller hos en
internationell organisation även skall bevaka en eller flera andra
medlemsstaters intressen.
2. Medlemsstaterna kan även överenskomma om att deras
sambandsmän för invandring skall fördela vissa uppgifter sinsemellan.

Artikel 6
1. Den medlemsstat som innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd eller, om den medlemsstaten inte är
företrädd i landet eller regionen, den medlemsstat som tillförordnats att inneha ordförandeskapet, skall i slutet av varje
halvår upprätta en rapport om verksamheten vid de nätverk för
sambandsmän för invandring där den har en företrädare, samt
om situationen i värdlandet när det gäller olaglig invandring,
och överlämna denna till rådet och kommissionen.
2. Rapporten skall utarbetas i enlighet med en modell och
ett format som fastställs av kommissionen.
3. Dessa rapporter kommer att bli en synnerligen viktig källa
till information vid förberedandet, i slutet av varje ordförandeskap, av en utvärderingsrapport som skall föreläggas rådet efter
att ha utarbetats av kommissionen, och som behandlar den
aktuella situationen i varje tredje land, där medlemsstaternas
sambandsmän för invandring är utstationerade.
4. Kommissionen skall på grundval av de ovannämnda
rapporterna införa en sammanfattande faktarapport i sin
årsrapport om utformningen av en gemensam politik i fråga
om olaglig invandring, människosmuggling och människohandel, yttre gränser och återsändande av personer som vistas
olagligt i unionen. När den förelägger rådet sin utvärdering kan
kommissionen framlägga de förslag eller rekommendationer
som den anser vara lämpliga.

Artikel 7
Denna förordning påverkar inte de bestämmelser om konsulärt
samarbete på lokal nivå som anges i de gemensamma konsulära
anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat (1).

Artikel 8
Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2004.
(1) EGT C 313, 16.12.2002, s. 1.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet
med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
Utfärdad i Bryssel den 19 februari 2004.
På rådets vägnar
M. McDOWELL

Ordförande

2.3.2004
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 378/2004
av den 19 februari 2004
om förfarandet för ändring av Sirenehandboken
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(6)

Det är nödvändigt att införa ett förfarande för ändring
av Sirenehandboken i enlighet med de relevanta
bestämmelserna i de olika fördragen.

(7)

Den rättsliga grund som krävs för framtida ändringar
består av två olika instrument, nämligen denna förordning som grundar sig på artikel 66 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen och rådets
beslut 2004/201/RIF om förfarandet för ändring av Sirenehandboken (4) som grundar sig på artikel 30.1 a och
b, artikel 31 a och b samt artikel 34.2 c i Fördraget om
Europeiska unionen. Skälet till detta är att SIS, i enlighet
med artikel 92 i Schengenkonventionen, med hjälp av
ett automatiskt sökningsförfarande måste ge de av
medlemsstaterna utsedda myndigheterna tillgång till
rapporter om personer och föremål för gränskontroller
och andra kontroller som utförs av polis och tullmyndigheter inom landets gränser i överensstämmelse med
nationell lagstiftning samt för utfärdande av viseringar
och uppehållstillstånd och för administration av
utlänningslagstiftningen inom ramen för tillämpningen
av bestämmelserna i Schengenregelverket om rörlighet
för personer. Utbyte av kompletterande uppgifter som
behövs för tillämpningen av de bestämmelser i Schengenkonventionen som anges i skäl 2, vilket genomförs av
medlemsstaternas Sirenekontor, tjänar också dessa syften
och bidrar allmänt till polissamarbetet.

(8)

Den omständigheten att den rättsliga grund som krävs
för framtida ändringar av Sirenehandboken består av två
olika instrument påverkar inte principen att SIS, nu och
framgent, bör utgöra ett enda integrerat informationssystem och att Sirenekontoren bör fortsätta att utföra
sina uppgifter på ett integrerat sätt.

(9)

En överenskommelse bör träffas för att möjliggöra att
Islands och Norges företrädare associeras till arbetet i de
kommittéer som biträder kommissionen vid utövandet
av dess genomförandebefogenheter. En sådan överenskommelse har planerats i den skriftväxling mellan
gemenskapen och Island och Norge (5) som fogats till det
avtal som ingåtts mellan Europeiska unionens råd och
Republiken Island och Konungariket Norge om dessa
staters associering till genomförandet, tillämpningen och
utvecklingen av Schengenregelverket (6).

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 66 i detta,
med beaktande av Republiken Greklands initiativ (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och
av följande skäl:
(1)

Schengens informationssystem (nedan kallat ”SIS”), som
upprättades i enlighet med bestämmelserna i avdelning
IV i 1990 års konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande
av kontroller vid de gemensamma gränserna (nedan
kallad ”Schengenkonventionen”) (3), utgör ett grundläggande verktyg för tillämpningen av bestämmelserna i
Schengenregelverket, såsom det införlivats inom Europeiska unionens ramar.

(2)

Enligt bestämmelserna i artikel 92 i Schengenkonventionen kan medlemsstaterna inte utbyta SIS-uppgifter
direkt mellan de nationella delarna av SIS utan får endast
utbyta uppgifter via den tekniska stödfunktionen i Strasbourg. Vissa kompletterande uppgifter som behövs för
en korrekt tillämpning av vissa bestämmelser i Schengenkonventionen bör emellertid kunna utbytas bilateralt
eller multilateralt. Sådana kompletterande uppgifter
behövs särskilt i samband med åtgärder som krävs enligt
artiklarna 25, 39, 46, 95-100, artiklarna 102.3 och
104.3 samt artiklarna 106, 107, 109 och 110 i Schengenkonventionen. Utbytet av dessa kompletterande
uppgifter genomförs av medlemsstaternas Sirenekontor.

(3)

Sirenehandboken utgörs av anvisningar för operatörerna
vid medlemsstaternas Sirenekontor och innehåller en
detaljerad beskrivning av reglerna och förfarandena för
bilateralt eller multilateralt utbyte av sådana kompletterande uppgifter.

(4)

Sirenehandbokens enhetlighet bör säkerställas. Härvid
bör Schengens tekniska regelverk vara tillämpligt.

(5)

Ändringar av del 1 av Sirenehandboken enligt denna
förordning bör begränsas till att spegla den tillämpliga
versionen av bestämmelserna i Schengenkonventionen.

(1) EUT C 82, 5.4.2003, s. 21.
(2) Yttrandet avgivet den 23 september 2003 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
(3) EGT L 239, 22.9.2000, s. 19.

(4) Se sidan 45 i detta nummer av EUT.
(5) EGT L 176, 10.7.1999, s. 53.
(6) EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.
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Europeiska unionens officiella tidning

SV

Denna förordning samt Förenade kungarikets och Irlands
deltagande i dess antagande och tillämpning påverkar
inte arrangemangen för Förenade kungarikets och Irlands
begränsade deltagande i Schengenregelverket enligt
rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en
begäran från Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (1) respektive beslut 2002/192/EG av den
28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i
vissa bestämmelser i Schengenregelverket (2).
I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till Fördraget om
Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen fogade protokollet om
Danmarks ställning, deltar Danmark inte i antagandet av
denna förordning, som inte är bindande för eller
tillämplig i Danmark. Eftersom denna förordning bygger
på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen, skall Danmark, i enlighet med
artikel 5 i nämnda protokoll, inom en tid av sex
månader efter det att rådet har antagit denna förordning
besluta huruvida det skall genomföra den i sin nationella
lagstiftning.
Denna förordning utgör en rättsakt som bygger vidare
på Schengenregelverket eller som på annat sätt hänför
sig till det regelverket i den mening som avses i artikel
3.1 i anslutningsakten.
De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna
förordning 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 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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kompletterande uppgifter som behövs för en korrekt tillämpning av vissa bestämmelser i Schengenkonventionen, såsom
den införlivats inom Europeiska unionens ramar.

Artikel 2
1. Inledningen, del 1 och del 2, inledningen till del 3 och
punkterna 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9 och 3.1.10 i del 3,
inledningen till del 4 och punkterna 4.3, 4.3.1, 4.3.3, 4.5.1,
4.6, 4.8, 4.9 och 4.10 i del 4, inledningen till del 5 och punkterna 5.1.1, 5.1.2.2, 5.2 och 5.3 i del 5, bilagorna 1, 2 och 3,
tabellerna 3 och 4 i bilaga 4, inledningen och formulären C, E,
G, I, J, K, L, M, N och O i bilaga 5 samt bilaga 6 i Sirenehandboken skall ändras av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 3.2.
2. Ytterligare anvisningar, inklusive nya bilagor, får också
införas i Sirenehandboken i enlighet med det föreskrivande
förfarandet i artikel 3.2. När det gäller bilaga 5, får sådana
ändringar vid behov särskilt inbegripa införandet av nya
formulär.

Artikel 3
1.

Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara
två månader.
3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 1
Sirenehandboken skall innehålla anvisningar för operatörerna
vid medlemsstaternas Sirenekontor, i vilka det fastställs regler
och förfaranden för det bilaterala eller multilaterala utbyte av

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 medlemsstaterna i enlighet
med Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
Utfärdad i Bryssel den 19 februari 2004.
På rådets vägnar
M. McDOWELL

Ordförande

(1) EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.
(2) EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.
(3) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 379/2004
av den 24 februari 2004
om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för
perioden 2004-2006
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

fri omsättning godtas. De tullkvoter som öppnas genom
denna förordning bör förvaltas av gemenskapens
myndigheter och medlemsstaterna i enlighet med det
systemet.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 26 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

Gemenskapens försörjning med vissa fiskeriprodukter är
för närvarande beroende av import från tredjeländer. Det
ligger i gemenskapens intresse att helt eller delvis tillfälligt upphäva tullarna på dessa produkter inom ramen för
gemenskapstullkvoter av lämplig storlek. För att inte
äventyra utvecklingsmöjligheterna för denna produktion
i gemenskapen och för att se till att användarindustrierna
har en tillräcklig försörjning bör sådana kvoter öppnas
och innefatta tillämpning av rörliga tullar som varierar
med hänsyn till de olika produkternas känslighet på
gemenskapens marknad.

Det bör säkerställas att alla importörer i gemenskapen
har lika och oavbruten tillgång till dessa kvoter och att
de tullsatser som föreskrivs för kvoterna tillämpas utan
avbrott på all import av produkterna i fråga till alla
medlemsstater tills kvoterna har förbrukats.

För att se till att den gemensamma förvaltningen av
dessa kvoter blir effektiv bör medlemsstaterna ha tillstånd att från kvoterna dra av de nödvändiga kvantiteter
som motsvarar deras faktiska import. Eftersom denna
förvaltningsmetod kräver ett nära samarbete mellan
medlemsstaterna och kommissionen, bör kommissionen
särskilt kunna övervaka i vilken utsträckning kvoterna
används och informera medlemsstaterna om detta.

I kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2
juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex
för gemenskapen (1) föreskrivs ett system för förvaltning
av tullkvoter som bygger på att man följer den kronologiska ordning i vilken deklarationerna för övergång till

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1. Importtullarna på de produkter som anges i bilagan skall
inom ramen för tullkvoterna tills vidare tas ut enligt i bilagan
angivna tullsatser för de perioder och upp till de kvantiteter
som anges.
2. Importen av de produkter som anges i bilagan skall
omfattas av de kvoter som avses i punkt 1 endast om det deklarerade tullvärdet motsvarar minst det referenspris som har
fastställts eller skall fastställas i enlighet med artikel 29 i rådets
förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om
den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och
vattenbruksprodukter (2).

Artikel 2
De tullkvoter som avses i artikel 1 skall förvaltas av kommissionen i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 3
Medlemsstaterna och kommissionen skall i nära samarbete se
till att bestämmelserna i denna förordning efterlevs.

Artikel 4
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

1

( ) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2286/2003 (EUT L 343, 31.12.2003, s. 1).

(2) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 februari 2004.
På rådets vägnar
J. WALSH

Ordförande

2.3.2004
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BILAGA

Löpnummer

KN-nummer

TARICnummer

Varuslag

Årlig kvot
(i ton)

Kvottullsats
(i %)

Kvotperiod

09.2758

ex 0302 70 00

20

Torsklever (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisklever av arten Boreogadus saida, färsk
eller kyld, för beredning (a) (b)

300

0

1.1.2004 –
31.12.2006

09.2765

ex 0305 62 00

20

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
och fisk av arten Boreogadus saida, saltad eller i saltlake, men inte torkad eller rökt, för beredning (a) (b)

10 000

0

1.1.2004 –
31.12.2006

Rör av tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp. – med
undantag av Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus
spp., Sepioteuthis spp.) och Illex spp., fryst, med skinn
och fenor, för beredning (a) (b)

30 000

3.5

1.1.2004 –
31.12.2006

Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp. – med
undantag av Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus
spp., Sepioteuthis spp.) och Illex spp., fryst hel,
tentakler och fenor, för beredning (a) (b)

1 500

3

1.1.2004 –
31.12.2006

Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)
med en vikt högre än 140 g per styck eller lappar
med en vikt högre än 80 g per styck, med undantag
av lever och rom, för beredning (a) (b)

20 000

0

1.10.2004 –
31.12.2004
1.10.2005 –
31.12.2005
1.10.2006 –
31.12.2006

Filéer, så kallade ”loins”, av tonfisk och bonit, för
beredning (a) (b)

4 000

6

1.1.2004 –
31.12.2006

25
29

09.2785

09.2786

09.2788

09.2790

ex 0305 69 10

10

ex 0307 49 59

10

ex 0307 99 11

10

ex 0307 49 59

20

ex 0307 99 11

20

ex 0302 40 00

10

ex 0303 50 00

10

ex 0304 10 97

20

ex 0304 90 22

10

ex 1604 14 16

20
30
95

09.2792

ex 1604 12 99

10

Sill och strömming, kryddad eller inlagd i vinäger, i
saltlake, konserverad i tunnor på minst 70 kg netto
avrunnen vikt, för beredning (a) (b)

6 000

6

1.1.2004 –
31.12.2006

09.2794

ex 1605 20 99

45

Räkor av arten Pandalus borealis, kokta och skalade,
för beredning (a) (b)

7 000

6

1.1.2004 –
31.12.2006

09.2759

ex 0302 50 10

20

50 000

0

1.1.2004 –
31.12.2006

ex 0302 50 90

10

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
med undantag av lever, rom och mjölke, färsk, kyld
eller fryst, för beredning (a) (b)

ex 0303 60 11

10

ex 0303 60 19

10

ex 0303 60 90

10
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KN-nummer

TARICnummer

ex 0303 78 11

10

ex 0303 78 12

10

ex 0303 78 13

10

ex 0303 78 19

2.3.2004
Årlig kvot
(i ton)

Kvottullsats
(i %)

Kummel (Merluccius spp. excluding Merluccius merluccius, Urophycis spp.), fryst, för beredning (a) (b)

20 000

0

1.1.2004 –
31.12.2006

Blågrenadiärfisk (Macruronus spp.), frysta filéer och
annat kött, för beredning (a) (b)

15 000

0

1.1.2004 –
31.12.2006

Languster (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.),
fryst, för beredning (a) (b)

1 500

6

1.1.2004 –
31.12.2006

Sydlig blåvitling (Micromesistius australis), frysta filéer
och annat kött, för beredning (a) (b)

2 000

0

1.1.2004 –
31.12.2006

Varuslag

Kvotperiod

11
81

09.2761

ex 0303 78 90

10

ex 0304 20 91

10

ex 0304 20 94

41
81

ex 0304 90 97

60
86

09.2762

ex 0306 11 10

10

ex 0306 11 90

10

ex 0304 20 94

70

ex 0304 90 97

88

09.2768

ex 0303 79 55

31

Alaska pollack (Theragra chalcogramma), fryst, för
beredning (a) (b)

10 000

0

1.1.2004 –
31.12.2006

09.2770

ex 0305 63 00

10

Ansjovis (Engraulis anchoita), saltad eller i saltlake,
men inte torkad eller rökt, för beredning (a) (b)

2 000

0

1.1.2004 –
31.12.2006

09.2772

0304 90 05

10

Surimi, fryst, för beredning (a) (b)

30 000

0

1.1.2004 –
31.12.2006

09.2766

(a) Övervakningen av användningen för detta särskilda ändamål skall ske i enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser.
(b) Produkterna får omfattas av denna tullkvot när de är avsedda för någon typ av hantering, dock inte när de endast är avsedda för en eller flera av följande typer av
hantering:
— Rensning, urtagning, borttagning av stjärt, avlägsnande av huvud.
— Skärning (utom till tärningar eller filéer, framställning av lappar eller skärning av frysta block eller delning av frysta block av filéer med mellanskikt).
— Stickprovstagning, sortering.
— Märkning.
— Förpackning.
— Kylning.
— Frysning.
— Djupfrysning.
— Upptining, urbening.
Produkterna får inte omfattas av denna tullkvot när de är avsedda för annan typ av behandling (eller hantering) som ger rätt till att omfattas av kvoten, när denna
behandling (eller hantering) äger rum på detaljhandels eller restaurangnivå. Sänkningen av tullavgifterna är endast tillämplig för fisk som är avsedd som livsmedel.

2.3.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/11

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 380/2004
av den 1 mars 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 2 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 mars 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 1 mars 2004 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(euro/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land ( )

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052
204
212
999

85,0
48,2
108,5
80,6

0707 00 05

052
068
204
999

145,5
143,9
43,6
111,0

0709 10 00

220
999

68,9
68,9

0709 90 70

052
204
999

93,2
59,3
76,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

39,0
47,5
52,9
40,5
63,6
48,7

0805 50 10

052
400
999

56,0
36,4
46,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
999

35,6
143,9
112,9
107,9
67,7
113,4
79,2
96,0
86,9
93,7

0808 20 50

060
388
508
512
528
720
999

65,7
72,9
69,3
75,3
79,9
149,5
85,4

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 381/2004
av den 1 mars 2004
om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det förste anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 276/2004
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

Anbud har infordrats för vissa kvantiteter nötkött enligt
kommissionens förordning (EG) nr 276/2004 (2).

(2)

Med stöd av artikel 9 i kommissionens förordning (EEG)
nr 2173/79 av den 4 oktober 1979 om tillämpningsföreskrifter för avyttring av nötkött som köpts upp av
interventionsorgan och om upphävande av förordning
(EEG) nr 216/69 (3), skall lägsta försäljningspriser för
kött, som det utlysts anbudsförfarande för, fastställas
under hänsynstagande till de anbud som kommit in.

De lägsta försäljningspriserna för nötkött vid det förste
anbudsförfarande som behandlas i förordning (EG) nr 276/
2004 och för vilket tidsfristen för inlämnande av anbud gick ut
den 23 februari 2004 fastställs i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2004.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).
(2) EUT L 47, 18.2.2004, s. 16.
(3) EGT L 251, 5.10.1979, s. 12. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2417/95 (EGT L 248, 14.10.1995, s. 39).
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

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

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

— Quartiers arrière/Quartiers avant

1 011

ITALIA

— Quarti posteriori/Quarti anteriori

—

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

— Jarret arrière d'intervention (INT 11)/Tranche
grasse d'intervention (INT 12)/Tranche d'intervention (INT 13)/Semelle d'intervention (INT 14)/
Rumsteak d'intervention (INT 16)/Faux-filet d'intervention (INT 17)/Flanchet d'intervention (INT
18)/Jarret avant d'intervention (INT 21)/Épaule
d'intervention (INT 22)/Poitrine d'intervention
(INT 23)

2 291

2.3.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/15

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 382/2004
av den 1 mars 2004
om undantag från förordning (EG) nr 1535/2003 när det gäller leveransperioderna för torkade
plommon som framställts av Enteplommon för regleringsåret 2003–2004
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(3)

För att producenterna inte skall missgynnas av dessa
förhållanden bör, som en undantagsåtgärd och uteslutande för regleringsåret 2003–2004, ett undantag
beviljas från de datum som fastställs i artikel 3.2 i
förordning (EG) nr 1535/2003.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1),
särskilt artikel 6c.7 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enligt artikel 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr
1535/2003 av den 29 augusti 2003 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när
det gäller stödordningen för bearbetade produkter av
frukt och grönsaker (2) skall stödet för katrinplommon
endast beviljas för torkade plommon som framställts av
Enteplommon som levereras till bearbetningsindustrin
under perioden 15 augusti–15 januari.
De franska produktionsområdena drabbades av exceptionella väderförhållanden under sommaren 2003. Till följd
härav tog det längre tid för producenterna att sortera
partierna, vilket medförde att leveranserna försenades.

Artikel 1
Genom undantag från artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1535/
2003 skall det enbart för regleringsåret 2003–2004 beviljas
stöd för katrinplommon som framställts av torkade plommon
av Enteplommon som levereras till bearbetningsindustrin
mellan den 15 augusti 2003 och den 31 januari 2004.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 453/2002 (EGT L 72,
14.3.2002, s. 9).
2
( ) EUT L 218, 29.8.2003, s. 14.

L 64/16

SV

Europeiska unionens officiella tidning

2.3.2004

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 383/2004
av den 1 mars 2004
om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2081/92 avseende sammanfattningen av de
viktigaste uppgifterna i produktspecifikationerna
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(7)

Registreringsansökningarna har, i enlighet med artikel
17 i förordningen på grundval av samma faktorer
granskats av den kommitté som föreskrivs i artikel 15 i
förordning (EEG) nr 2081/92. Det är lämpligt att successivt börja offentliggöra dessa sammanfattningar i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsstaterna bör därför
se till att sammanfattningarna är gjorda enligt blankettmallen och bör, i förekommande fall, skicka in korrekt
ifyllda blanketter till kommissionen.

(8)

Det är därför lämpligt att ta fram en enhetlig blankettmall som kan användas för offentliggörandet i Europeiska
unionens officiella tidning av de sammanfattningar till
produktspecifikationerna för ursprungsbeteckningar och
geografiska beteckningar som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Föreskrivande kommittén för
skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den
14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel
16 i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I enlighet med artikel 4 i förordning (EEG) nr 2081/92
måste en produkt överensstämma med en produktspecifikation för att kunna få skyddad ursprungsbeteckning
(SUB) eller skyddad geografisk beteckning (SGB). Denna
produktspecifikation skall lämnas in till kommissionen
I artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 2081/92 föreskrivs att
om kommissionen finner att namnet är skyddsberättigat,
skall den i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra sökandens namn och adress, produktens benämning, ansökningens huvudsakliga innehåll, hänvisningar
till de nationella föreskrifterna om produktens framställning och beredning och, när så behövs, motiveringen för sina slutsatser, för att det ska vara möjligt att
göra eventuella invändningar.
Detta förfarande ska även tillämpas för en ansökan om
ändring av en produktspecifikation, i enlighet med
bestämmelserna i artikel 9 i förordning (EEG) nr 2081/
92.
För att garantera öppenhet när det gäller bestämmelserna
i produktspecifikationen för de beteckningar som finns i
”Registret över skyddade ursprungsbeteckningar och
skyddade geografiska beteckningar”, upprättat i enlighet
med artikel 6.3 i förordning (EEG) nr 2081/92, är det
lämpligt att i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en sammanfattning av de viktigaste uppgifterna
som varje produktspecifikation ska innehålla, i enlighet
med artikel 4.2 i den förordningen.
Denna sammanfattning bör användas för registreringsansökningar i enlighet med artikel 5 i förordning (EEG)
nr 2081/92.
Sammanfattningen bör uppdateras vid varje ändring av
produktspecifikationen enligt artikel 9 i förordningen
och varje uppdatering bör offentliggöras i Europeiska
unionens officiella tidning.

(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För varje skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk
beteckning i enlighet med förordning (EEG) nr 2081/92 skall
det upprättas en sammanfattning i enlighet med blanketten i
bilaga I till den här förordningen.
Sammanfattningen skall innehålla de viktigaste uppgifterna i
produktspecifikationen i enlighet med artikel 4.2 i den förordningen.
Under punkt 3 i sammanfattningen skall anges vilken
produkttyp som avses, enligt klassificeringen i bilaga II.
Under punkt 4.5, ”Framställningsmetod”, i sammanfattningen
skall samtliga viktiga produktions- och saluföringsvillkor, inklusive de moment som absolut måste utföras i det geografiska
området, vara tydligt angivna.
Artikel 2
Medlemsstaterna skall se till att den sammanfattning som avses
i artikel 1 fylls i korrekt och skickas till kommissionen
— tillsammans med varje ansökan om registrering av en
beteckning som ursprungsbeteckning eller geografisk
beteckning,
— tillsammans med varje ändring av produktspecifikationen
för en redan registrerad ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, när den planerade ändringen medför en
ändring av sammanfattningen,

2.3.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

— successivt, för varje registrerad ursprungsbeteckning eller
geografisk beteckning, i enlighet med förordning (EEG) nr
2081/92.
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Artikel 4

Kommissionen skall offentliggöra sammanfattningen samt alla
eventuella ändringar i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3
Medlemsstaterna skall se till att alla ansökningar om ändring av
en produktionsspecifikation skickas till kommissionen genom
behöriga myndigheter i medlemsstaten tillsammans med blanketten i bilaga III och, i förekommande fall, en uppdaterad
sammanfattning.

Artikel 5
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

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

Ledamot av kommissionen
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BILAGA II
Klassificering av de jordbruksprodukter och livsmedel som avses i artikel 1.1 i rådets förordning (EEG) nr
2081/92
I.

Produkter i bilaga I till fördraget avsedda som livsmedel:
Klass 1.1: Färskt kött (och slaktbiprodukter)
Klass 1.2: Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta)
Klass 1.3: Ost
Klass 1.4: Andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör)
Klass 1.5: Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)
Klass 1.6: Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade
Klass 1.7: Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav
Klass 1.8: Övriga produkter i bilaga I (kryddor etc.)

II. Livsmedel som anges i bilaga I till förordning (EEG) nr 2081/92
Klass 2.1: Öl
Klass 2.2: Naturligt mineralvatten och källvatten
Klass 2.3: Drycker framställda ur växtextrakt
Klass 2.4: Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror
Klass 2.5: Naturliga gummi- och hartsvaror
Klass 2.6: Senapspasta
Klass 2.7: Pastaprodukter
III. Livsmedel som anges i bilaga II till förordning (EEG) nr 2081/92
Klass 3.1: Hö
Klass 3.2: Eteriska oljor
Klass 3.3: Kork
Klass 3.4: Koschenill (obearbetad produkt av animaliskt ursprung)
Klass 3.5: Blommor och prydnadsväxter
Klass 3.6: Ull
Klass 3.7: Korgvide
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 384/2004
av den 1 mars 2004
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

som inte överensstämmer med de rättigheter som
fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av
innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2),
under en period av tre månader.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den
23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning
(EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta
bestämmelser för klassificering av de varor som avses i
bilagan till denna förordning.
I förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna regler
fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen
och dessa regler gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller
som tillfogar underuppdelningar till denna och som har
upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för
tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra
åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna regler måste de varor som beskrivs
i kolumn 1 i tabellen som är bifogad den här förordningen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i
kolumn 2 med de motiveringar som ges i kolumn 3.

(4)

Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som
utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende
varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De varor som beskrivs i kolumn 1 i den bifogade tabellen skall
i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande
KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.
Artikel 2
Bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de
rättigheter som fastställs i denna förordning kan fortfarande
åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning
(EEG) nr 2913/92 under en period av tre månader.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2004.
På kommissionens vägnar
Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 2344/2003 (EUT L 346,
31.12.2003, s. 38).

(2) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
anslutningsakten av 2003.
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
KN-nummer

Motivering

(1)

(2)

(3)

1. Kopplingsanordning för optiska fiberkablar,
omonterad, bestående av följande delar:

6909 19 00

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1, 2 a, 3 b och 6 för tolkning av
Kombinerade nomenklaturen samt texten till KNnummer 6909 och 6909 19 00.

— 1 stickpropp av oädel metall med en
insida av plast och med en keramisk
skoning (ferrul), försedd med en stålfjäder.

Kopplingsanordningen kan inte betraktas som en
del eller ett tillbehör till en optisk fiberkabel.

— 1 rör av oädel metall med avpassad kant.
— 1 cylinder av plast med en krymphylsa av
aluminium

Kopplingsanordningen måste klassificeras med
utgångspunkt i vilket material den är framställd
av, varvid den keramiska skoningen (ferrrulen)
ger den dess huvudsakliga karaktär.

— 2 hållare av plast.
Stickproppen kan med de andra delarna och
med en av de båda hållarna monteras till en
kopplingsanordning.
En överdragen optisk fiber förs in genom
skoningen (ferrulen) och kittas fast i denna.
Denna är avsedd som anslutningsstycke för
optiska fiberkablar.

2. Apparat bestående av:

8414 59 30

— en propellerfläkt med en elektrisk motor
och en elektronisk enhet för inställning av
fläktens hastighet, och

Det är fläkten som ger produkten dess väsentliga
karaktär. Den är den viktigaste komponenten för
att avlägsna överskottsvärme.

— en kylare av aluminium.
Apparatens funktion är att avlägsna
överskottsvärme från centralenheten i en
maskin för automatisk databehandling.

3. En artikel ”snösko”, 65 cm lång och 23 cm
där den är som bredast, bestående av en
aluminiumram med ett plastöverdrag, avsmalnande i ena änden och rundad i den andra. På
ramen är fastsatt ett band av plast, 1 mm
tjockt, med utskärningar för metallblad på
undersidan som ger bättre fotfäste i snön. En
styv metallplatta är fastsatt på ovansidan av
ramen med en plastrem. Gummidetaljer är
fastsatta vid plattan i syfte att omsluta skon
när artikeln bärs, och dessa gummidelar är i
sin tur försedda med remmar av gummi eller
textil i syfte att fästa artikeln vid skon.

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av
Kombinerade nomenklaturen samt texten till KNnummer 8414, 8414 59 och 8414 59 30.

9506 99 90

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KNnummer 9506, 9506 99 och 9506 99 90.
Den är inte en utrustning för skidåkning på snö,
eftersom den inte används vid skidåkning.
Produkten anses vara en artikel för utomhussport.
Den är inte en utrustning för kroppsövningar.

Artikeln används till att underlätta vandring i
snö.
Se foto A (*)

4. Ett tandat hjul av oädel metall med en
diameter av 6,74 mm, ett hål i mitten på
3 mm och en tjocklek av 3,54 mm.
Produkten är en komponent som ingår i
tändmekanismen till en cigarrettändare.
Se foton B (*)
(*) Fotografierna är endast vägledande.

9613 90 00

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KNnummer 9613 och 9613 90 00.
Hjulet används huvudsakligen vid tillverkning av
gnistanordningar till cigarrettändare enligt
nummer 9613.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 385/2004
av den 1 mars 2004
om ändring av förordning (EG) nr 2341/2003 om undantag från förordning (EG) nr 780/2003
beträffande en delkvot för fryst nötkött med KN-nummer 0202 och produkter med KN-nummer
0206 29 91
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

De kvantiteter som är tillgängliga för perioden 3–7 maj
2004 enligt artikel 1.2 a ii i kommissionens förordning
(EG) nr 2341/2003 (3) bör följaktligen anpassas så att
den totala kvantitet på 34 450 ton som är tillgänglig för
regleringsåret 2003/2004 enligt artikel 12.2 andra
stycket i förordning (EG) nr 780/2003 inte överskrids.

(3)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1 första stycket i denna,
och
av följande skäl:
(1)

Efter en aktörs framgångsrika överklagande till ett
oberoende organ under nederländsk jurisdiktion
angående de nederländska myndigheternas beslut att inte
godkänna den aktören i enlighet med artiklarna 8 och 9
i kommissionens förordning (EG) nr 780/2003 av den 7
maj 2003 om öppnande och förvaltning av en tullkvot
för fryst nötkött med KN-nummer 0202 och produkter
med KN-nummer 0206 29 91 (1 juli 2003–30 juni
2004) (2), och att följaktligen avslå hans ansökan om
importlicens inlämnad under den första perioden (1–4
juli 2003) i enlighet med artikel 12.2 första strecksatsen
i den förordningen, var de nederländska myndigheterna
tvungna att godkänna denna aktör retroaktivt och
utfärda en importlicens för 33,34071 ton fryst nötkött
för den perioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 1.2 a i förordning (EG) nr 2341/2003 skall led ii
ersättas med följande:
”ii) 5 708,65929 ton för perioden 3–7 maj 2004,”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) 1782/2003. (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.)
(2) EUT L 114, 8.5.2003, s. 8.

(3) EUT L 346, 31.12.2003, s. 33.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 386/2004
av den 1 mars 2004
om ändring av rådets förordning (EG) nr 2201/96 och förordning (EG) nr 1535/2003 när det gäller
numren i Kombinerade nomenklaturen för vissa bearbetade produkter av frukt och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(6)

Ändringarna bör träda i kraft samtidigt som förordning
(EG) nr 1789/2003.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(7)

Förordning (EG) nr 2201/96 och förordning (EG) nr
1535/2003 bör ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 234/79 av den 5
februari 1979 om förfarandet vid anpassning av Gemensamma
tulltaxans nomenklatur för jordbruksprodukter (1), särskilt
artikel 2.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

I artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen
av marknaden för bearbetade produkter av frukt och
grönsaker (2) fastställs vilka produkter som omfattas av
den gemensamma organisationen.

I bilaga I till förordning (EG) nr 2201/96 fastställs de
produkter som avses i artikel 2 i den förordningen.

I artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1535/
2003 av den 29 augusti 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det
gäller stödordningen för bearbetade produkter av frukt
och grönsaker (3) fastställs de produkter som avses i
artikel 6a.1 och i bilaga I till förordning (EG) nr 2201/
96.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 2201/96 ändras på följande sätt:
1) I artikel 1.2 skall punkt b i tabellen ändras på följande sätt:
a) Under nummer ”ex 2001” sjätte strecksatsen skall
nummer ”ex 2001 90 96” ersättas med nummer
”ex 2001 90 99”.
b) Under nummer ”ex 2007” andra strecksatsen skall
nummer ”ex 2007 99 90” ersättas med nummer
”ex 2007 99 57”.
c) Under nummer ”ex 2008” sjunde strecksatsen skall
nummer ”ex 2008 99 68” ersättas med nummer
”ex 2008 99 67”.
2) Bilaga I skall ändras på följande sätt:

(4)

Genom antagandet av kommissionens förordning (EG)
nr 1789/2003 av den 11 september 2003 om ändring
av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av
den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (4) ändrades
Kombinerade nomenklaturen med avseende på vissa
bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

a) Numren ”ex 2008 40 91” och ”ex 2008 40 99” skall
ersättas med nummer ”ex 2008 40 90”.
b) Numren ”ex 2008 70 94” och ”ex 2008 70 99” skall
ersättas med nummer ”ex 2008 70 98”.

Artikel 2
(5)

Artikel 1.2 och bilaga I till förordning (EG) nr 2201/96
samt artikel 2 i förordning (EG) nr 1535/2003 bör
därför ändras.

(1) EGT L 34, 9.2.1979, s. 2. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 3290/94 (EGT L 349, 31.12.1994, s. 105).
(2) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 453/2002 (EGT L 72,
14.3.2002, s. 9).
(3) EUT L 218, 30.8.2003, s. 14.
(4) EUT L 281, 30.10.2003, s. 1.

Artikel 2 i förordning (EG) nr 1535/2003 skall ändras på
följande sätt:
1) I punkt 1 skall ”ex 2008 70 94” och ”ex 2008 70 99”
ersättas med nummer ”ex 2008 70 98”.
2) I punkt 2 skall ”ex 2008 40 91” och ”ex 2008 40 99”
ersättas med nummer ”ex 2008 40 90”.
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Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

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

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 387/2004
av den 1 mars 2004
om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 om upptagandet av vissa namn i
”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” (Arbroath
Smokies)
(4)

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

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

(5)

Bilagan till den här förordningen kompletterar bilagan
till förordning (EG) nr 2400/96 (3).

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(1)

Förenade kungariket har i enlighet med artikel 5 i
förordning (EEG) nr 2081/92 till kommissionen lämnat
in en ansökan om registrering av ”Arbroath Smokies”
som geografisk beteckning.

(2)

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

(3)

Inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr
2081/92 har framställts till kommissionen till följd av
offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning (2) av det produktnamn som anges i bilagan till
den här förordningen.

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

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

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).
(2) EGT C 141, 17.6.2003, s. 10 (Arbroath Smokies).

(3) EGT L 327, 18.12.1996, s. 11. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 297/2004/(EUT L 50, 20.2.2004, s. 18).
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BILAGA
PRODUKTER I BILAGA I TILL FÖRDRAGET, AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL
Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur
FÖRENADE KUNGARIKET
Arbroath Smokies (SGB)
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 388/2004
av den 1 mars 2004
om ändring av importtullar inom spannmålssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i
kommissionens förordning (EG) nr 375/2004 (3).

(2)

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att
om genomsnittet av de beräknade importtullarna under
den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton
från den fastställda tullen skall en justering som
motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det
är därför nödvändigt att justera de importtullar som
fastställts i förordning (EG) nr 375/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och II till förordningen (EG) nr 375/2004 skall
ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1104/2003 (EGT L 158, 27.6.2003, s. 1).
(2) EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1110/2003 (EGT L 158, 27.6.2003, s. 1).
(3) EUT L 63, 28.2.2004, s. 44.
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BILAGA I
Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EEG) nr 1766/92

KN-nummer

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Produkt

Tull på import (1)
(EUR/t)

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

Vanligt vete, för utsäde

0,00

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

0,00

1002 00 00

Råg

29,65

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

25,99

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

25,99

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

29,65

( ) För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av
tullarna med
— 3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,
— 2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Sverige, Finland eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.
(2) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/ton.
1
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BILAGA II
Faktorer för beräkning av tullar
(datumet 27.2.2004)
1. Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

medelhög
kvalitet (*)

låg kvalitet (**)

USbarley 2

Notering (EUR/t)

137,48 (***)

96,06

167,04

157,04

137,04

102,40

8,17

—

—

—

—

—

—

—

—

—

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

28,12
—

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

2. Genomsnittet för tvåveckorsperioden före dagen för fastställande:
Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 34,02 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 0,00 EUR/t.
3. Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 389/2004
av den 1 mars 2004
om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko
samt Västbanken och Gazaremsan
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

Västbanken och Gazaremsan (2), skall dessa priser för tvåveckorsperioder fastställas på grundval av viktade uppgifter som
lämnas av medlemsstaterna. Det är viktigt att dessa fastställs
utan dröjsmål för att tillämpliga tullar skall kunna fastställas.
Det är därför lämpligt att föreskriva att denna förordning
omedelbart träder i kraft.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De producent- och importpriser i gemenskapen för storblommiga nejlikor (standard), elegancenejlikor (spray), storblommiga
rosor och småblommiga rosor som avses i artikel 1b i förordning (EEG) nr 700/88 för en tvåveckorsperiod fastställs i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2004.
Den skall tillämpas från den 3 till den 16 mars 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 382, 31.12.1987, s. 22. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1300/97 (EGT L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2) EGT L 77, 18.3.1988, s. 16. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2062/97 (EGT L 289, 22.10.1997, s. 1).
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 1 mars 2004 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern,
Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan
(euro per 100 enheter)
Period: den 3 till den 16 mars 2004
Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

12,43

11,99

42,62

16,52

Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

Israel

—

—

—

—

Marocko

—

—

—

—

Cypern

—

—

—

—

Jordanien

—

—

—

—

13,48

—

—

—

Gemenskapens producentpris

Gemenskapens importpris

Västbanken och
Gazaremsan

L 64/34

SV

Europeiska unionens officiella tidning

2.3.2004

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 390/2004
av den 1 mars 2004
om återinförande av förmånstullar vid import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung
i Västbanken och Gaza
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(5)

Den förmånstull som fastställs för enkelblommiga
nejlikor (standard) med ursprung i Västbanken och Gaza
genom förordning (EG) nr 747/2001 upphävs genom
kommissionens förordning (EG) nr 11/2004 (5).

(6)

På grundval av de prisnoteringar som har gjorts i
enlighet med förordningarna (EEG) nr 4088/87 och
(EEG) nr 700/88 måste det konstateras att villkoret för
att återinföra den förmånstull som föreskrivs i artikel 2.3
sista strecksatsen i förordning (EEG) nr 4088/87 är
uppfyllt i fråga om enkelblommiga nejlikor (standard)
med ursprung i Västbanken och Gaza. Förmånstullen
bör därför återinföras.

(7)

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

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

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

I förordning (EEG) nr 4088/87 fastställs villkoren för
tilllämpningen av förmånstullar på storblommiga rosor,
småblommiga rosor, nejlikor och prydnadsnejlikor (på
kvist) inom gränserna för de tullkvoter som årligen
öppnas för import av färska snittblommor till gemenskapen.

Genom rådets förordning (EG) nr 747/2001 (2), öppnas
och föreskrivs villkoren för förvaltningen av gemenskapens tullkvoter för färska snittblommor og blomknoppar
med ursprung i respektive Cypern, Egypten, Israel, Malta,
Marocko och Västbanken och Gazaremsan.

I kommissionens förordning (EG) nr 389/2004 (3)
fastställs gemenskapens producent- och importpriser på
nejlikor och rosor för tillämpningen av förfarandet vid
import från de berörda länderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I fråga om import av enkelblommiga nejlikor (standard)
(KN-nummer ex 0603 10 20) med ursprung i Västbanken och
Gaza skall den förmånstullsats som fastställdes i förordningen
(EG) nr 747/2001 återinföras.

2.

Förordning (EG) nr 11/2004 upphävs.

I kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 (4),
fastställs tillämpningsföreskrifter för dessa förfaranden.
Artikel 2

(1) EGT L 382, 31.12.1987, s. 22. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1300/97(EGT L 177, 5.7.1997, s. 1).
(2) EGT L 109, 19.4.2001, s. 2. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 54/2004 (EUT L 7, 13.1.2004, s. 30).
(3) Se sidan 32 i detta nummer av EUT.
(4) EGT L 72, 18.3.1988, s. 16. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EEG) nr 2062/97 (EGT L 289, 22.10.1997, s. 16).

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2004.
(5) EUT L 2, 6.1.2004, s. 34.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 391/2004
av den 1 mars 2004
om ändring för trettionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av
vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

Den 27 februari 2004 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer,
grupper och enheter som bör omfattas av spärrandet av
tillgångar och ekonomiska resurser, och bilaga I bör
därför ändras i enlighet därmed.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning
skall vara verkningsfulla måste denna förordning träda i
kraft omedelbart.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den
27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva
åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida
och talibanerna associerade personer och enheter och om
upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot
export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av
flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och
andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1),
senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 180/
2004 (2), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen i denna, och
av följande skäl:
(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de
personer, grupper och enheter som omfattas av det
spärrande av tillgångar och ekonomiska resurser som
införs genom den förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i
enlighet med bilagan till den här förordningen.
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 1 mars 2004.
På kommissionens vägnar
Christopher PATTEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.
(2) EUT L 28, 31.1.2004, s. 15.
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BILAGA
Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:
Under rubriken ”Fysiska personer” skall följande läggas till:
”Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI, b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI), födelsedatum: omkring 1950, födelseort: Jemen, nationalitet: jemenitisk, pass nr: A005487 (Jemen), utfärdat den 13 augusti
1995.”
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

Information om ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om återtagande av personer utan
uppehållstillstånd
Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa
region Hongkong om återtagande av personer utan uppehållstillstånd, som rådet beslutade att ingå den 17
december 2003 (1), trädde i kraft den 1 mars 2004 sedan anmälan skett om att förfarandena enligt artikel
20 i avtalet avslutats den 30 januari 2004.

(1) EUT L 17, 24.1.2004, s. 25.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 27 februari 2004
om ändring av beslut 2002/794/EG om vissa skyddsåtgärder när det gäller fjäderfäkött samt
produkter och beredningar därav som är avsedda att användas som livsmedel och som importerats
från Brasilien
[delgivet med nr K(2004) 557]
(Text av betydelse för EES)

(2004/198/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(4)

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor drog i sin
inspektionsrapport (5) slutsatsen att denna åtgärdsplan
genomförts och att efterlevnaden kontrollerats utan
större brister.

(5)

Sedan den 12 augusti 2003 har kommissionen inte fått
in någon relevant anmälan via RASFF-systemet om nitrofuran i fjäderfäkött eller produkter och beredningar
därav från Brasilien.

(6)

Antalet provtagningar och tester bör därför minskas.

(7)

Beslut 2002/794/EG bör därför ändras.

(8)

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 Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), ändrad genom
förordning (EG) nr 1642/2003 (2), särskilt artikel 53.1 i denna,
med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18
december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (3), särskilt artikel 22.1 i detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

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

Enligt kommissionens beslut 2002/794/EG (4) måste
provtagning göras av alla sändningar av fjäderfäkött
samt produkter och beredningar därav som importerats
från Brasilien för att visa att de inte innehåller nitrofuran.
Beslut 2002/794/EG bör enligt artikel 6 i det beslutet ses
över mot bakgrund av de garantier som ges av de
behöriga myndigheterna i Brasilien samt resultaten av de
tester som medlemstaterna gjort.
Den 27 maj 2003 lade behöriga brasilianska myndigheter fram en åtgärdsplan som kommissionen ansåg tillfredsställande.
EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
EUT L 245, 29.9.2003, s. 4.
EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.
EGT L 276, 12.10.2002, s. 66.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 2 i beslut 2002/794/EG skall texten i punkt 1 ersättas
med följande text:
”1.
Medlemsstaterna skall, med hjälp av lämpliga provtagningsplaner och spårningsmetoder kontrollera 20 % av
sändningarna av fjäderfäkött eller produkter och beredningar därav, som importerats från Brasilien, genom ett
kemiskt test för att se till att produkterna i fråga inte utgör
en risk för människors hälsa. Detta test skall främst genomföras för att påvisa förekomst av nitrofuran och dess metaboliter.”
(5) GD SANCO/9047/2003, slutlig.
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Artikel 2
Detta beslut skall tillämpas från och med den 9 mars 2004.
Medlemsstaterna skall ändra sina importbestämmelser så att de överensstämmer med detta beslut. De skall
genast underrätta kommissionen om detta.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 februari 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

2.3.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/41

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 27 februari 2004
om ändring av beslut 93/52/EEG när det gäller erkännande av vissa provinser i Italien som officiellt
fria från brucellos
[delgivet med nr K(2004) 558]
(Text av betydelse för EES)

(2004/199/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari
1991 om djurhälsovillkor för handeln med får och getter inom
gemenskapen (1), särskilt bilaga A, kapitel 1.II i detta, och
av följande skäl:
(1)

I provinserna Rieti och Viterbo (regionen Latium) i
Italien har brucellos (Brucella melitensis) varit en
anmälningspliktig sjukdom i minst fem år.

(2)

I provinserna Rieti och Viterbo är minst 99,8 % av jordbruksföretagen med får- eller getuppfödning officiellt fria
från brucellos. Dessa provinser förpliktar sig dessutom
att uppfylla kraven i kapitel 1.II.2 i bilaga A till direktiv
91/68/EEG.

(3)

Provinserna Rieti och Viterbo bör därför erkännas som
officiellt fria från brucellos (Brucella melitensis).

(4)

Kommissionens beslut 93/52/EEG av den 21 december
1992 om fastställande av att vissa medlemsstater eller
regioner iakttar kraven i fråga om brucellos (B. melitensis)
och erkännande av deras status som medlemsstat eller
region som är officiellt fri från denna sjukdom (2) bör
därför ändras i enlighet därmed.

(1) EGT L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktivet senast ändrat genom
kommissionens beslut 2003/708/EG (EUT L 258, 10.10.2003, s.
11).
(2) EGT L 13, 21.1.1993, s. 14. Beslutet senast ändrat genom beslut
2003/732/EG (EUT L 264, 15.10.2003, s. 30).

(5)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga II till beslut 93/52/EEG skall ersättas med texten i bilagan
till detta beslut.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 februari 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
”BILAGA II
I Frankrike:
Departementen:
Ain, Aisne, Allier, Ardèche, Ardennes, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côted'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loire, Finistère, Gers, Gironde,
Hauts-de-Seine, Haute-Loire, Haute-Vienne, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot et Garonne, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise,
Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis,
Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines, Ville de Paris och Vosges.
I Italien:
— I regionen Latium: provinserna Rieti och Viterbo.
— I regionen Lombardiet: provinserna Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia,
Sondrio och Varese.
— I regionen Sardinien: provinserna Cagliari, Nuoro, Oristano och Sassari.
— I regionen Trentino-Alto Aldige: provinserna Bolzano och Trento.
— I regionen Toskana: provinsen Arezzo.
I Portugal:
Autonoma regionen Azorerna.
I Spanien:
I autonoma regionen Kanarieöarna: provinserna Santa Cruz de Tenerife och Las Palmas.”

2.3.2004
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 27 februari 2004
om åtgärder för att förhindra att pepinomosaikvirus införs till och sprids inom gemenskapen
[delgivet med nr K(2004) 581]
(2004/200/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(5)

Resultaten från de officiella undersökningar som
medlemsstaterna utfört enligt beslut 2003/64/EG och de
senaste uppgifterna om de skador som pepinomosaikviruset har orsakat har visat på tomatfröets roll som betydande smittkälla.

(6)

Åtgärderna i det här beslutet bör gälla införsel av pepinomosaikvirus till och spridning av viruset inom gemenskapen, kontroll av tomatfrö med ursprung i tredje
länder samt transporter av tomatfrö. De bör också
omfatta allmän övervakning av förekomsten av pepinomosaikvirus i medlemsstaterna.

(7)

Resultatet av dessa åtgärder bör utvärderas kontinuerligt
och eventuella följdåtgärder bör övervägas mot bakgrund
av denna utvärdering. Följdåtgärderna bör också
anpassas efter de upplysningar och vetenskapliga
yttranden som medlemsstaterna skall lämna.

(8)

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

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj
2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller
växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids
inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3 tredje meningen i
detta, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

I slutet av 1999 och början av 2000 informerade
Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Förenade kungariket övriga medlemsstater och kommissionen om
utbrott av pepinomosaikvirus på tomater i de egna
länderna, samt om vilka åtgärder som vidtagits för att
bekämpa viruset.

Genom kommissionens beslut 2003/64/EG (2) uppmanades medlemsstaterna att tillfälligt vidta åtgärder mot
att pepinomosaikvirus införs till och sprids inom gemenskapen. Detta beslut upphörde att gälla den 31 januari
2004.

Pepinomosaikvirus finns för närvarande inte upptaget i
bilaga I eller II till direktiv 2000/29/EG. En preliminär
bedömning av riskerna med denna skadegörare som
utförts av flera medlemsstater på grundval av tillgängliga
vetenskapliga data har dock visat att viruset och de
skador som det orsakar kan ge upphov till betydande
växtskyddsproblem inom gemenskapen, särskilt för den
tomatproduktion som sker i växthus eller liknande. Den
forskning som gjorts på pepinomosaikvirus har ännu
inte gett tillräckligt underlag för att revidera den preliminära riskanalysen, även om det finns fler tillgängliga
uppgifter särskilt om de skador som pepinomosaikvirus
orsakar på tomatplantor avsedda för plantering.

Eftersom beslut 2003/64/EG har upphört att gälla, är det
nödvändigt att fastställa tillfälliga åtgärder mot pepinomosaikvirus.

(1) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2003/116/EG (EUT L 321, 6.12.2003, s.
36).
2
( ) EGT L 24, 29.1.2003, s. 15.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Införsel till och transport inom gemenskapen av tomatfrö, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., som är angripet av
pepinomosaikvirus skall vara förbjudet.

Artikel 2
Tomatfrö med ursprung i tredje länder får endast importeras till
gemenskapen om det uppfyller villkoren i punkt 1 i bilagan.
Det skall vid införsel till gemenskapen kontrolleras och, när
detta är lämpligt, provas med avseende på förekomst av pepinomosaikvirus i enlighet med artikel 13.1 i i direktiv 2000/29/
EG i tillämpliga delar.

Artikel 3
1. Tomatfrö med ursprung i gemenskapen får endast transporteras inom gemenskapen om de uppfyller villkoren i punkt
2 i bilagan.
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2.
Punkt 1 skall inte gälla transporter av frö avsett för
försäljning till slutkonsumenter som inte är inblandade i
kommersiell plantproduktion, förutsatt att det av förpackningarna eller på annat sätt tydligt framgår att fröet är avsett för
sådan försäljning.

2.3.2004
Artikel 5

Kommissionen skall se över tillämpningen av detta beslut
senast den 31 december 2004.
Artikel 6

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Medlemsstaterna skall genomföra officiella undersökningar på
de anläggningar där tomatplantor och tomater produceras, för
att fastställa om pepinomosaikvirus förekommer.
Resultatet av de undersökningar som avses i första stycket och
de inspektioner och prov som avses i artikel 2 skall, utan att
det påverkar tillämpningen av artikel 16.2 respektive artikel
13c.8 i direktiv 2000/29/EG, meddelas kommissionen och
övriga medlemsstater senast den 30 november 2004.

Utfärdat i Bryssel den 27 februari 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen

BILAGA
Villkor som avses i artiklarna 2 och 3
1. Tomatfrö med ursprung i tredje länder skall åtföljas av ett sundhetscertifikat enligt artikel 13.1 ii i direktiv 2000/29/
EG och i certifikatet skall anges att fröet erhållits med hjälp av en lämplig metod för syraextraktion och
a) att det har sitt ursprung i områden där det är känt att pepinomosaikvirus inte förekommer, eller
b) att inga symptom på pepinomosaikvirus har påvisats på plantorna vid produktionsstället under plantornas hela
växtcykel, eller
c) att det har genomgått officiella tester för pepinomosaikvirus på grundval av ett representativt urval och med hjälp
av lämpliga metoder, och att det därvid har konstaterats vara fritt från pepinomosaikvirus.
2. Tomatfrö med ursprung i gemenskapen får endast transporteras inom gemenskapen, om det har erhållits med hjälp
av en lämplig metod för syraextraktion, och på villkor
a) att det har sitt ursprung i områden där det är känt att pepinomosaikvirus inte förekommer, eller
b) att inga symptom på pepinomosaikvirus har påvisats på plantorna vid produktionsstället under plantornas hela
växtcykel, eller
c) att det har genomgått officiella tester för pepinomosaikvirus på grundval av ett representativt urval och med hjälp
av lämpliga metoder, och att det därvid har konstaterats vara fritt från pepinomosaikvirus.
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(Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen)

RÅDETS BESLUT 2004/201/RIF
av den 19 februari 2004
om förfarandet för ändring av Sirenehandboken
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

(4)

Enhetlighet i Sirenehandboken bör säkerställas. Härvid
bör Schengens tekniska regelverk vara tillämpligt.

(5)

Ändringar i del 1 av Sirenehandboken enligt detta beslut
bör begränsas till att spegla den tillämpliga versionen av
bestämmelserna i Schengenkonventionen.

(6)

Det är nödvändigt att införa ett förfarande för ändring
av Sirenehandboken i enlighet med de relevanta
bestämmelserna i de olika fördragen.

(7)

Den rättsliga grund som behövs för framtida ändringar
består av två olika instrument, nämligen detta beslut
som grundar sig på artikel 30.1 a och b, artikel 31 a och
b samt artikel 34.2 c i Fördraget om Europeiska unionen
och rådets förordning (EG) nr 378/2004 om förfarande
för ändring av Schengenkonventionen (4) som grundar
sig på artikel 66 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Skälet till detta är att SIS, i enlighet
med artikel 92 i Schengenkonventionen, med hjälp av
ett automatiskt sökningsförfarande måste ge de av
medlemsstaterna utsedda myndigheterna tillgång till
rapporter om personer och föremål för gränskontroller
och andra kontroller som utförs av polis och tullmyndigheter inom landets gränser i överensstämmelse med
nationell lagstiftning samt för utfärdande av viseringar
och uppehållstillstånd och för administration av
utlänningslagstiftningen inom ramen för tillämpningen
av bestämmelserna i Schengenregelverket om rörlighet
för personer. Utbyte av kompletterande uppgifter som
behövs för tillämpningen av de bestämmelser i Schengenkonventionen som anges i skäl 2, vilket genomförs av
medlemsstaternas Sirenekontor, tjänar också dessa syften
och bidrar allmänt till polissamarbetet.

(8)

Den omständigheten att den rättsliga grunden består av
två olika instrument påverkar inte principen att SIS bör
utgöra, nu och framgent, ett enda integrerat informationssystem och att Sirenekontoren bör fortsätta att
utföra sina uppgifter på ett integrerat sätt.

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 30.1 a och b, artikel 31 a och b samt artikel 34.2 c i
detta,

med beaktande av Republiken Greklands initiativ (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Schengens informationssystem (nedan kallat ”SIS”) som
upprättades i enlighet med bestämmelserna i avdelning
IV i 1990 års konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande
av kontroller vid de gemensamma gränserna (nedan
kallad ”Schengenkonventionen”) (3) utgör ett grundläggande verktyg för tillämpningen av bestämmelserna i
Schengenregelverket, såsom det införlivats med Europeiska unionens ram.

(2)

Enligt bestämmelserna i artikel 92 i Schengenkonventionen kan medlemsstaterna inte utbyta SIS-uppgifter
direkt mellan de nationella delarna av SIS utan får endast
utbyta uppgifter via den funktion för tekniskt stöd som
finns i Strasbourg. Vissa kompletterande uppgifter som
behövs för en korrekt tillämpning av vissa bestämmelser
i Schengenkonventionen bör emellertid kunna utbytas
bilateralt eller multilateralt. Sådana kompletterande
uppgifter behövs särskilt i samband med åtgärder som
krävs enligt artiklarna 25, 39, 46, 95–100, 102.3,
104.3, 106, 107, 109 och 110 i Schengenkonventionen.
Utbytet av dessa kompletterande uppgifter genomförs av
medlemsstaternas Sirenekontor.

(3)

Sirenehandboken utgörs av anvisningar för operatörerna
vid medlemsstaternas Sirenekontor och innehåller en
detaljerad beskrivning av reglerna och förfarandena för
bilateralt eller multilateralt utbyte av sådana kompletterande uppgifter.

(1) EUT C 82, 5.4.2003, s. 25.
(2) Yttrandet avgivet den 23 september 2003 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
(3) EGT L 239, 22.9.2000, s. 19.

(4) Se sidan 5 i detta nummer av EUT.
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(9)

I detta beslut fastställs förfaranden för de åtgärder som
är nödvändiga för dess genomförande, vilka återspeglar
de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 378/
2004, för att garantera att det blir en enda genomförandeprocess för ändring av Sirenehandboken i dess helhet.

(10)

En överenskommelse måste träffas för att möjliggöra att
Islands och Norges företrädare kan delta i arbetet i de
kommittéer som biträder kommissionen vid utövandet
av dess genomförandebefogenheter. En sådan överenskommelse har planerats i den skriftväxling mellan
gemenskapen och Island och Norge (1) som fogats till det
avtal som ingåtts mellan Europeiska unionens råd och
Republiken Island och Konungariket Norge om dessa
staters associering till genomförandet, tillämpningen och
utvecklingen av Schengenregelverket (2).

(11)

(12)

Detta beslut samt Förenade kungarikets och Irlands
deltagande i dess antagande och tillämpning påverkar
inte arrangemangen för Förenade kungarikets och Irlands
begränsade deltagande i Schengenregelverket enligt
rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en
begäran från Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3) respektive 2002/192/EG av den 28
februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa
bestämmelser i Schengenregelverket (4).
Detta beslut utgör en rättsakt som bygger vidare på
Schengenregelverket eller som på annat sätt hänför sig
till det regelverket i den mening som avses i artikel 3.1 i
anslutningsakten.

2.3.2004

inledningen och formulären A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
och P i bilaga 5 samt bilaga 6 i Sirenehandboken skall ändras
av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarandet i
artikel 3.
2. Ytterligare anvisningar, inklusive nya bilagor, får också
införas i Sirenehandboken i enlighet med det föreskrivande
förfarandet i artikel 3. När det gäller bilaga 5 får sådana
ändringar, särskilt när så är nödvändigt, inbegripa införandet av
nya formulär.

Artikel 3
1. När det hänvisas till denna artikel skall kommissionen
biträdas av en föreskrivande kommitté som skall bestå av
företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.
2. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning på förslag
från ordföranden och på grundval av en standardiserad arbetsordning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

3. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett
förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget
inom den tid som ordföranden får bestämma med hänsyn till
hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den
majoritet som fastställs i artikel 205.2 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen vid beslut som rådet
skall fatta på förslag av kommissionen. Rösterna från medlemsstaternas företrädare i kommittén skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Artikel 1

4. Kommissionen skall själv anta de föreslagna åtgärderna
om de är förenliga med kommitténs yttrande.

Sirenehandboken skall innehålla anvisningar för operatörerna
vid medlemsstaternas Sirenekontor, i vilka det fastställs regler
och förfaranden för det bilaterala eller multilaterala utbyte av
kompletterande uppgifter som behövs för en korrekt tillämpning av vissa bestämmelser i Schengenkonventionen, såsom
den införlivats med Europeiska unionens ram.

5. Om de föreslagna åtgärderna inte är förenliga med
kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges skall
kommissionen utan dröjsmål lägga fram ett förslag inför rådet
om vilka åtgärder som skall vidtas samt informera Europaparlamentet.

Artikel 2

6. Rådet får inom två månader från det att förslaget mottagits med kvalificerad majoritet anta kommissionens förslag.

1.
Inledningen, del 1 och del 2, inledningen till del 3 och
punkterna 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9,
3.1.10 och 3.2 i del 3, inledningen till del 4 och punkterna
4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2,
4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.7, 4.8, 4.9 och 4.10 i del 4, inledningen
till del 5 och punkterna 5.1.1, 5.1.2.1, 5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.1.2.5,
5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.2 och 5.3 i del 5, bilagorna 1, 2, 3 och 4,
(1)
(2)
(3)
(4)

EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L

176, 10.7.1999, s. 53.
176, 10.7.1999, s. 36.
131, 1.6.2000, s. 43.
64, 7.3.2002, s. 20.

Om rådet inom denna period med kvalificerad majoritet har
meddelat att det motsätter sig förslaget skall detta omprövas av
kommissionen. Kommissionen får förelägga rådet ett ändrat
förslag, åter lägga fram sitt förslag eller lägga fram ett lagstiftningsförslag.
Om rådet vid utgången av denna period varken har fattat något
beslut om den föreslagna genomförandeakten eller uttalat sig
mot förslaget till genomförandeåtgärder skall kommissionen
själv anta den föreslagna genomförandeakten.
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Artikel 4
Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 19 februari 2004.
På rådets vägnar
M. McDOWELL

Ordförande

