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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 669/2004
av den 31 mars 2004
om ändring av rådets förordning (EG) nr 1734/94 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med
Västbanken och Gaza
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

(5)

Genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av
den 18 december 1995 om skydd av Europeiska
gemenskapernas finansiella intressen (3) inrättas en
gemensam rättslig ram för alla områden som rör
gemenskapernas egna resurser och utgifter. Rådets
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11
november 1996 om de kontroller och inspektioner på
platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (4) gäller för gemenskapens
alla verksamhetsområden utan att det påverkar de
gemenskapsbestämmelser som är specifika för olika politiska områden.

(6)

Rådets förordning (EG) nr 1734/94 bör därför ändras i
enlighet med detta.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 179 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, (1) och

av följande skäl:

(1)

(2)

Alla ansträngningar bör göras för att förhindra ytterligare försämring av den palestinska ekonomin genom att
bidrag ges till förbättring av den palestinska myndighetens förvaltning och ekonomiska balans och förstärkning
av myndighetens institutionella ställning.

Till följd av den senaste utvecklingen när det gäller fredsprocessen i Mellanöstern kommer det även fortsättningsvis att finnas behov av ekonomiskt bidrag på
Västbanken och i Gaza.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 1734/94 ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

(3)

(4)

Gemenskapen bör därför fullfölja sin biståndsinsats i
enlighet med förordning (EG) nr 1734/94 (2).

Förordning (EG) nr 1734/94 bör ses över av Europaparlamentet och rådet före utgången av 2005 i syfte att
beakta utvecklingen i området, i synnerhet beträffande
genomförandet av fredsplanen (Grunderna i en resultatbaserad färdplan för en permanent tvåstatslösning på
konflikten mellan Israel och Palestina).

(1) Europaparlamentets yttrande av den 29 januari 2004 (ännu ej
offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 11 mars 2004.
(2) EGT L 182, 16.7.1994, s. 4. Förordningen senast ändrad genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT
L 284, 31.10.2003, s. 1).

”Artikel 1
1.
Gemenskapen skall genomföra ekonomiskt och
tekniskt samarbete med Västbanken och Gaza i syfte att
bidra till dessa områdens hållbara ekonomiska, politiska och
sociala utveckling. Om omständigheterna tillåter skall
genomförandet baseras på fleråriga program.
2.
Kommissionen skall lägga fram en rapport innehållande en översyn av denna förordning senast den 31
december 2005, i vilken den senaste utvecklingen i området
skall beaktas.”
(3) EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.
(4) EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.
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2. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:
a) Följande punkt skall införas efter punkt 3:
”3a.
Det är inte bara stater och regioner som kan dra
fördel av stödåtgärderna utan också lokala myndigheter,
regionala organisationer, offentliga organ, lokala eller
traditionella samfälligheter, stödorganisationer för
företag, privata aktörer, kooperativ, ömsesidiga bolag,
föreningar, stiftelser och icke-statliga organisationer.”
b) Följande punkt skall läggas till efter punkt 6:
”7.
Anbudsinfordringar och avtal skall vara tillgängliga på lika villkor för alla fysiska och juridiska personer i
medlemsstaterna och Medelhavspartnerna såsom dessa
personer definieras i bilaga I till rådets förordning (EG)
nr 1488/96 av den 23 juli 1996 om finansiella och
tekniska stödåtgärder (Meda) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet (*).
(*) EGT L 189, 30.7.1996, s. 1. Förordningen senast
ändrad genom förordning (EG) nr 2698/2000 (EGT L
311, 12.12.2000, s. 1).”

14.4.2004

3. I artikel 4 skall följande punkt läggas till:
”5.
Finansieringsbeslut och övriga finansiella överenskommelser och avtal som följer därav skall bland annat
innehålla bestämmelser om övervakning och finansiell
kontroll från kommissionens sida (inbegripet Europeiska
byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)), däribland
kontroller på plats, kontroller i enlighet med rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (*) och revisioner av revisionsrätten, vilka där så är lämpligt skall genomföras på
plats. Åtgärderna skall vidtas i enlighet med förfarandet i
artikel 5 i syfte att i enlighet med rådets förordning (EG,
Euratom) nr 2988/95 (**) sörja för tillräckligt skydd av
Europeiska gemenskapens finansiella intressen. När så är
nödvändigt skall undersökningarna genomföras av OLAF
och i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1073/1999 (***).
(*) EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.
(**) EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.
(***) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.”
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 Strasbourg den 31 mars 2004.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

P. COX

D. ROCHE

Ordförande

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 670/2004
av den 13 april 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 14 april 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 april 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 13 april 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

106,3
45,0
120,5
90,6

0707 00 05

052
220
999

166,2
147,3
156,8

0709 10 00

220
999

56,4
56,4

0709 90 70

052
204
999

124,7
59,8
92,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

44,0
45,0
62,7
45,7
43,8
59,4
50,1

0805 50 10

400
999

52,1
52,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

92,3
108,8
101,6
69,0
75,5
42,8
75,4
82,3
116,4
84,9

0808 20 50

388
512
528
999

81,6
75,6
70,2
75,8

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 671/2004
av den 7 april 2004
om anpassning av förordning (EG) nr 800/1999 till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands,
Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

ningar’ i fältet ’Kontroll av användning eller destination’ på
kontrollexemplaret T 5 eller under motsvarande rubrik i det
nationella dokumentet:
— Documento de transporte con destino fuera de la CE
presentado

med beaktande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns,
Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och
Slovakiens anslutning till Europeiska unionen, särskilt artikel
2.3 i detta,

— Přepravní doklad s místem určení mimo ES předložen

med beaktande av akten om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen, särskilt artikel 57.2 i
denna, och

— Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG
wurde vorgelegt

av följande skäl:

— Transport document indicating a destination outside the
customs territory of the Community has been presented

(1)

(2)

(3)

(4)

Med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands,
Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till gemenskapen den 1 maj 2004 är
det nödvändigt att göra en teknisk och språklig anpassning av kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av
den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter (1).
Bilagorna II och IV till förordning (EG) nr 800/1999
innehåller förteckningar över tredje länder där vissa nya
medlemsstaterna ingår. Deras namn bör tas bort från
ovannämnda förteckningar.
Bilaga X till förordning (EG) nr 800/1999 innehåller en
förteckning över de centrala organ i medlemstaterna till
vilka man meddelar att ett godkännande dragits in tillfälligt eller permanent för övervakningsföretagen. Namnen
på motsvarande centrala organ i de nya medlemsstaterna
bör föras in.
Förordning (EG) nr 800/1999 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 800/1999 ändras på följande sätt:
1. Artikel 9.1 c andra stycket skall ersättas med följande:
”I sådana fall skall den behöriga myndigheten i den
medlemsstat som anges som destination i kontrollexemplar
T 5 eller den medlemsstat där ett nationellt dokument som
används göra en av följande noteringar under ’Anmärk(1) EGT L 102, 17.4.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2010/2003 (EUT L 297, 15.11.2003, s. 13).

— Transportdokument med destination uden for EF forelagt

— Yποβαλλόµενο έγγραφο µεταφοράς µε προορισµό εκτός EK

— Transpordiks väljaspool EÜd asuvasse sihtkohta on
esitatud veodokument
— Document de transport avec destination hors CE
présenté
— EK-n kívüli rendeltetésű szállítmány szállítási okmánya
bemutatva
— Documento di trasporto con destinazione fuori CE
presentato
— Pateiktas paskirties vieta˛ už EB ribu˛ nurodantis gabenimo dokumentas
— Uzrādı̄ts transporta dokuments ar galamērķi ārpus EK
— Dokument tat-trasport b'destinazzjoni għal barra millKE, ippreżentat
— Vervoerdocument voor bestemming buiten de EG voorgelegd
— Przedstawiony dokument przewozowy
miejsce przeznaczenia poza WE

wskazuja˛cy

— Documento transporte com destino fora da CE apresentado
— Prepravný doklad s miestom určenia mimo ES bol
predložený
— Predložena je bila prevozna listina za destinacijo izven
ES
— Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen
ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty
— Transportdokument med slutlig destination, utanför
gemenskapens tullområde har lagts fram”
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2. Artikel 10 skall ändras på följande sätt:
a) I punkt 4 skall första stycket ersättas med följande:
”4.
Om en produkt som transporteras enligt gemenskapens förfarande för extern transitering eller enligt
ordningen för gemensam transitering hänförs till ett av
de förfaranden som anges i punkt 1 i en annan medlemsstat än den exporterande medlemsstaten, för transport till
en destination utanför gemenskapens tullområde eller för
leverans till en mottagare utanför gemenskapens tullområde, skall det tullkontor där produkten hänförts till
något av ovan nämnda förfaranden, göra en av följande
noteringar under ’Anmärkningar’ i fältet ’Kontroll av
användning eller destination’ på baksidan av originalet av
kontrollexemplar T 5:
— Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo
el régimen de tránsito comunitario simplificado por
ferrocarril o en grandes contenedores:
— Documento de transporte:
— tipo:
— número:
— Fecha de aceptación para el transporte por parte
de la administración ferroviaria o de la empresa
de transportes de que se trate:
— Výstup z celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu
po železnici nebo pro přepravu ve velkokapacitních
kontejnerech:
— Přepravní doklad:
— druh:
— číslo:

14.4.2004

— Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό
το απλοποιηµένο καθεστώς της κοινοτικής διαµετακόµισης µε σιδηρόδροµο ή µεγάλα εµπορευµατοκιβώτια:
— Έγγραφο µεταφοράς:
— τύπος:
— αριθµός:
— Ηµεροµηνία αποδοχής για µεταφορά από τη σιδηροδροµική αρχή ή την ενδιαφερόµενη εταιρεία µεταφοράς:
— Exit from the customs territory of the Community
under the simplified Community transit procedure
for carriage by rail or large containers:
— Transport document:
— type:
— number:
— Date of acceptance for carriage by the railway
authorities or the transport undertaking
concerned:
— Ühenduse tolliterritooriumilt lahkumine ühenduse
lihtsustatud transiidiprotseduuri alusel raudteed
mööda või suurtes konteinerites:
— Veodokument:
— liik:
— number:
— Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste või asjaomase transpordiasutuse poolt:
— Sortie du territoire douanier de la Communauté sous
le régime du transit communautaire simplifié par
chemin de fer ou par grands conteneurs:
— Document de transport:

— Den přijetí pro přepravu orgány železnice nebo
příslušným přepravcem:
— Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til
ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containere:
— Transportdokument:
— type:
— nummer:

— espèce:
— numéro:
— Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise
de transports concernée:
— A Közösség vámterületét egyszerűsített közösségi
árutovábbítási eljárás keretében elhagyta, vasúton
vagy konténerben történő szállítással:
– Szállítási okmány:

— Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det
pågældende transportfirma:
— Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im
Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen
Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in
Großbehältern:
— Beförderungspapier:
— Art:
— Nummer:
— Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch
die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende
Beförderungsunternehmen:

– típus:
– szám:
– A szállítás elfogadásának dátuma a vasút vagy az
érintett szállítmányozási vállalat ügyintézése által:
— Uscita dal territorio doganale della Comunità in
regime di transito comunitario semplificato per
ferrovia o grandi contenitori:
— Documento di trasporto:
— tipo:
— numero:
— Data di accettazione per il trasporto da parte delle
ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:
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— Išvežama iš Bendrijos muitu˛ teritorijos pagal supaprastinta˛ Bendrijos tranzito tvarka˛, taikoma˛ gabenimui
geležinkeliu arba didelėse talpose:
— Gabenimo dokumentas:
— rūšis:
— numeris:
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— Saída do território aduaneiro da Comunidade ao
abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:
— Documento de transporte:
— tipo:
— número:

— Geležinkeliu˛ administracijos ar atitinkamos transporto ˛monės
i
priėmimo pervežimui data:
— Izvešana no Kopienas muitas teritorijas saskaņā ar
vienkāršoto Kopienas tranzı̄ta procedūru pārvešanai
pa dzelzceļu vai lielos konteineros:
— Transporta dokuments:
— veids:
— numurs:

— Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa
de transporte interessada:
— Výstup z colného územia Spoločenstva podl’a zjednodušeného tranzitného postupu Spoločenstva na železničnú prepravu alebo na prepravu vo vel’kých
prepravných kontajneroch:
— Prepravný doklad:
— typ:

— Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas
dzelzceļa iestādes vai attiecı̄gais transporta uzņēmums:
— Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond irregoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija
jew b'kontejners kbar:
— Dokument ta' trasport:
— ġeneru:
— numru:
— Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:
— Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap
onder de regeling voor vereenvoudigd communautair
douanevervoer per spoor of in grote containers:
— Vervoerdocument:
— Type:
— Nummer:
— Datum van aanneming ten vervoer door de
betrokken spoorwegadministratie of de betrokken
vervoeronderneming:
— Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z
uproszczona˛ procedura˛ tranzytu wspólnotowego dla
przewozu koleja˛ lub w wielkich kontenerach:
— Dokument przewozowy:
— rodzaj:
— numer:

— číslo:
— Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti
alebo zo strany príslušnej prepravnej spoločnosti:
— Izstop s carinskega območja Skupnosti po poenostavljenem tranzitnem postopku Skupnosti za prevoz
po železnici ali v velikih zabojnikih:
— Prevozna listina:
— vrsta:
— številka:
— Datum, ko je železnica ali zadevni prevoznik
blago prevzel za prevoz:
— Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa
yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa
konteissa:
— Kuljetusasiakirja:
— tyyppi:
— numero:
— Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:
— Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det
förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar:
— Transportdokument:
— typ:
— nummer:

— Data przyje˛cia transportu przez administracje˛
kolejowa˛ lub przez określone przedsie˛biorstwo
transportowe:

— Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:”
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b) I punkt 5 skall första stycket ersättas med följande:
”5.
Om en produkt som transporteras enligt gemenskapens förfarande vid extern transitering eller enligt
ordningen för gemensam transitering tas om hand av
järnvägen i den exporterande medlemsstaten eller i en
annan medlemsstat enligt ett avtal om kombinerad vägoch järnvägstransport för att fraktas på järnväg till en
destination utanför gemenskapens tullområde, skall tullkontoret vid den järnvägsstation där produkten tas över
av järnvägen, eller närmaste tullkontor, göra någon av
följande noteringar under ’Anmärkningar’ i fältet
’Kontroll av användning eller destination’ på baksidan av
originalet av kontrollexemplaret T 5:
— Salida del territorio aduanero de la Comunidad por
ferrocarril en transporte combinado por ferrocarrilcarretera:
— Documento de transporte:
— tipo:
— número:
— Fecha de aceptación del transporte por parte de la
administración ferroviaria:
— Opuštění celního území Společenství po železnici
nebo kombinovanou přepravou po železnici a silnici:
— Přepravní doklad:
— druh:
— číslo:
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— αριθµός:
— Ηµεροµηνία αποδοχής για τη µεταφορά από τη
διοίκηση των σιδηροδρόµων:
— Exit from the customs territory of the Community by
rail under combined transport by road and by rail:
— Transport document:
— type:
— number:
— Date of acceptance for carriage by the railway
authorities:
— Ühenduse tolliterritooriumilt lahkumine raudteed
mööda, raudtee- ja maanteetranspordi ühendveo
korras:
— Veodokument:
— liik:
— number:
— Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste poolt:
— Sortie du territoire douanier de la Communauté par
chemin de fer, en transport combiné rail-route:
— Document de transport:

— Den přijetí pro přepravu orgány železnice:
— Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved
kombineret jernbane/landevejstransport:
— Transportdokument:

— espèce:
— numéro:
— Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer:

— type:
— nummer:
— Dato for overtagelse ved jernbane:
— Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit
der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten
Straßen- und Schienenverkehr:
— Beförderungspapier:
— Art:
— Nummer:
— Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch
die Eisenbahnverwaltung:
— Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδροµικώς µε συνδυασµένη µεταφορά σιδηροδροµικώςοδικώς:
— Έγγραφο µεταφοράς:
— είδος:

— A Közösség vámterületét elhagyta vasúton, kombinált
szállítással (vasút-közút):
– Szállítási okmány:
– típus:
– szám:
– A szállítás elfogadásának dátuma a vasúti ügyintézés által:
— Uscita dal territorio doganale della Comunità per
ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato
strada-ferrovia:
— Documento di trasporto:
— tipo:
— numero:
— Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:
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— Išvežama iš Bendrijos muitu˛ teritorijos geležinkeliu
pagal gabenimo kombinuotu transportu (automobiliu˛
keliais ir geležinkeliu) tvarka˛:
— Gabenimo dokumentas:
— rūšis:
— numeris:
— Geležinkeliu˛
administracijos
pervežimui data:

priėmimo

— Izvešana no Kopienas muitas teritorijas pa dzelzceļu
dzelzceļa — autotransporta kombinētā transporta
režı̄mā:
— Transporta dokuments:
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— número:
— Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de
transporte interessada:
— Výstup z colného územia Spoločenstva železničnou
dopravou, kombinovanou železničnou a cestnou
dopravou:
— Prepravný doklad:
— typ:
— číslo:
— Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti:

— veids:
— numurs:
— Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas
dzelzceļa iestādes:
— Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond irregoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija
jew b'kontejners kbar:

— Izstop s carinskega območja Skupnosti po železnici s
kombiniranim cestno-železniškim prevozom:
— Prevozna listina:
— vrsta:
— številka:
— Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:

— Dokument ta' trasport:
— ġeneru:
— numru:
— Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:
— Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap
per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:
— Vervoerdocument:
— Type:
— Nummer:
— Datum van aanneming ten vervoer door de
spoorwegadministratie:
— Wywóz z obszaru celnego Wspólnoty droga˛ kolejowa˛ lub droga˛ kombinowanego transportu
drogowo- kolejowego:
— Dokument przewozowy:
— rodzaj:
— numer:
— Data przyje˛cia transportu przez administracje˛
kolejowa˛:
— Saída do território aduaneiro da Comunidade
por caminho-de-ferro, em transporte combinado
rodo-ferroviário:
— Documento de transporte:
— tipo:

— Viety yhteisön tullilaueelta rautateitse yhdistetyssä
rautatie- ja maantiekuljetuksessa:
— Kuljetusasiakirja:
— tyyppi:
— numero:
— Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:
— Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg
vid kombinerad järnvägs- och landsvägstransport:
— Transportdokument:
— typ:
— nummer:
— Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget:”
3. Artikel 30.2 a och 30.2 b skall ersättas med följande:
”a) Under ’Övrigt’ i fält 104 på kontrollexemplaret skall
någon av följande noteringar göras:
— Prefinanciación de la restitución — Artículo 30 del
Reglamento (CE) no 800/1999. Declaración de
exportación que debe ser presentada, a más tardar,
el … (fecha límite establecida para el plazo contemplado en el apartado 5 del artículo 29)
— Předběžné financování náhrady — nařízení (ES)
č. 800/1999, článek 30. Vývozní prohlášení musí
být podáno nejpozději … (mezní datum stanovené
na základě lhůty uvedené v odstavci 5 článku 29)
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— Forudbetaling af restitutionen — Artikel 30 i forordning (EF) nr. 800/1999. Udførselsangivelsen skal
indgives senest den … (dato fastsat efter den i artikel
29 stk. 5, omhandlede frist)
— Vorfinanzierung der Erstattung — Artikel 30 der
Verordnung (EG) Nr. 800/1999. Die Ausfuhranmeldung ist bis spätestens … vorzulegen (durch die Frist
gemäß Artikel 29 Absatz 5 festgelegter Schlusstermin)
— Εκ των προτέρων πληρωµή της επιστροφής — κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/1999. Η δήλωση εξαγωγής
πρέπει να κατατεθεί το αργότερο µέχρι … (ηµεροµηνία
λήξεως της προθεσµίας που αναφέρεται στο άρθρο 29
παράγραφος 5)
— Prefinancing of the refund — Regulation (EC) No
800/1999, Article 30. Export declaration to be
lodged by … (deadline set by the time limit referred
to in Article 29(5))
— Toetuse eelfinantseerimine — määrus (EÜ) nr 800/
1999, artikkel 30. Ekspordideklaratsioon esitada
hiljemalt … (artikli 29 lõikes 5 osutatud tähtaja
alusel kindlaksmääratud viimane esitamispäev)
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— Wste˛pne finansowanie refundacji — art. 30 rozporza˛dzenia (WE) nr 800/1999. Zgłoszenie wywozowe
należy złożyć najpóźniej do … (ostateczna data
określona zgodnie z terminem ustanowionym w art.
29 ust. 5)
— Pré-financiamento da restituição — Regulamento
(CE) n.o 800/1999, artigo 30.o Apresentação da
declaração de exportação o mais tardar em … (data
limite fixada pelo prazo referido no n.o 5 do artigo
29.o)
— Predbežné financovanie náhrady — Nariadenie (ES)
č. 800/1999, článok 30. Predloženie vývozného
colného vyhlásenia najneskôr do … (posledný deň
stanovený časovou lehotou, ktorá je zakotvená
v článku 29 ods. 5)
— Predfinanciranje nadomestila — Uredba (ES) št. 800/
1999, člen 30. Izvozna deklaracija mora biti vložena
najkasneje do … (skrajni rok določen z rokom iz
člena 29(5))
— Ennakolta maksettu tuki — asetuksen (EY) N:o 800/
1999 30 artiklan, vienti-ilmoitus annettava
viimeistään … (määräpäivä vahvistetaan 29 artiklan
5 kohdassa mainitun aikarajoituksen mukaisesti)

— Préfinancement de la restitution — Règlement (CE)
no 800/1999, article 30. Déclaration d'exportation à
déposer au plus tard le … (date limite fixée par le
délai visé au paragraphe 5 de l'article 29)

— Förfinansiering av exportbidrag — artikel 30 i
förordning (EG) nr 800/1999. Exportdeklaration
skall ges in senast den … (tidpunkt fastställd enligt
den i av artikel 29.5 angivna tidsfristen)

— Visszatérítés előfinanszírozása – A 800/1999/EK
rendelet 30. cikke. Kiviteli nyilatkozat benyújtása
legkésőbb …-ig (a 29. cikk (5) bekezdésében említett
határidőre vonatkozóan megállapított utolsó nap)

b) Kontrollkontoret för lagret skall behålla kontrollexemplaret T 5 och i fälten ’Kontroll av användning och/eller
destination’ på kontrollexemplarets baksida under
rubriken ’anmärkningar’ göra en av följande noteringar:

— Prefinanziamento della restituzione — Regolamento
(CE) n. 800/1999, articolo 30. Dichiarazione d'esportazione da presentare entro il … (data limite
fissata in base ai termini indicati al paragrafo 5 dell'articolo 29)
— Išankstinis gra˛žinamosios išmokos finansavimas —
Reglamento (EEB) Nr. 800/1999 30 straipsnis.
Eksporto deklaracija˛ pateikti iki … (galutinė data
nustatyta, remiantis 29 straipsnio 5 dalies nuostatomis dėl galiojimo termino)
— Kompensācijas iepriekšējs finansējums — Regulas
(EK) Nr. 800/1999, 30. pants. Eksporta deklarācija
jāiesniedz lı̄dz … (beigu termiņš, kas noteikts
saskaņā ar 29. panta 5. punktu)

— La fecha de aceptación de la declaración de exportación: …
— La fecha de salida del territorio aduanero o la de
llegada al destino correspondiente: …
— Den přijetí vývozního prohlášení: …
— Den opuštění celního území Společenství nebo
příchodu na místo určení: …
— Datoen for antagelsen af udførselsangivelsen: …
— Datoen for udgangen af toldområdet
ankomsten til destinationen: …

eller

— Zeitpunkt der Annahme der Ausfuhranmeldung: …
— Finanzjament minn qabel tar-restituzzjoni — artikolu 30, Regolament Nru 800/1999/KE.Id-Dikjarazzjoni ta' l-esportazzjoni trid titpoġġa mhux aktar
tard mill-… (limitu stabbilit skond it-terminu talparagrafu 5 ta' l-Artikolu 29)
— Voorfinanciering van de restitutie — Artikel 30 van
Verordening (EG) nr. 800/1999. De aangifte ten
uitvoer moet uiterlijk worden ingediend op …
(uiterste datum vastgesteld op basis van de in artikel
29, lid 5, bedoelde termijn)

— Zeitpunkt des Verlassens des Zollgebiets oder des
Erreichens der Bestimmung: …
— την ηµεροµηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής:
…
— την ηµεροµηνία εξόδου από το τελωνειακό έδαφος ή
αφίξεως στον προορισµό:
— Date of acceptance of the export declaration: …
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— Date of exit from the customs territory or arrival at
destination: …

— Datum izstopa s carinskega območja ali dosega
destinacije: …

— Ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäev: …

— Vienti-ilmoituksen vastaanottopäivämäärä: …

— Tolliterritooriumilt lahkumise või sihtkohta jõudmise
kuupäev: …

— Päivä, jona viety tullialueelta tai saapunut määräpaikkaan: …

— La date d'acceptation de la déclaration d'exportation:
…

— Mottagningsdag för exportdeklaration: …

— La date de sortie du territoire douanier ou de l'arrivée à destination: …

— Utförseldag från tullområdet eller ankomstdag till
destinationen: …”

— A kiviteli nyilatkozat elfogadásának dátuma: …
— A vámterület elhagyásának vagy a rendeltetési helyre
való megérkezésnek a dátuma: …
— La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione: …
— La data di uscita dal territorio doganale o dell'arrivo
a destinazione: …
— Eksporto deklaracijos priėmimo data: …
— Išvežimo iš muitu˛ teritorijos arba pristatymo ˛i paskirties vieta˛ data: …
— Eksporta deklarācijas pieņemšanas datums: …
— Izvešanas no muitas teritorijas vai ievešanas galamērķı̄ datums: …
— Id-data ta' l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni ta' lesportazzjoni: …

4. I artikel 41.2 skall andra stycket ersättas med följande:
”Särskilt fälten 33, 103, 104, och i förekommande fall 105,
skall fyllas i på kontrollexemplar T 5. Under rubriken
’Övrigt’, i fält 104 på kontrollexemplar T 5, skall en av
följande noteringar göras:
— Depositado con entrega obligatoria para el avituallamiento — Aplicación del artículo 40 del Reglamento
(CE) no 800/1999
— Uskladnění ve skladu s povinnou dodávkou určenou
k zásobování — použití článku 40 nařízení (ES)
č. 800/1999
— Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til
proviantering — anvendelse af artikel 40 i forordning
(EF) nr. 800/1999
— Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung — Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 800/
1999

— Id-data tal-ħruġ mit-territorju doganali jew tal-wasla
fid-destinazzjoni: …

— Εναποθήκευση µε υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασµό — εφαρµογή του άρθρου 40 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 800/1999

— Datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer:
…

— Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling — Article 40 of Regulation (EC) No 800/1999

— Datum waarop de producten of goederen het douanegebied hebben verlaten of ter bestemming zijn
aangekomen: …

— Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena —
määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

— Data przyje˛cia zgłoszenia wywozowego: …

— Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l'avitaillement — application de l'article 40 du règlement (CE)
no 800/1999

— Data wywozu z obszaru celnego Wspólnoty lub
dotarcia do miejsca przeznaczenia: …
— Data de aceitação da declaração de exportação: …
— Data de saída do território aduaneiro ou da chegada
ao destino: …

— A vámterület elhagyásának vagy a rendeltetési helyre
való megérkezésnek a dátuma:
— Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento — applicazione dell'articolo 40 del regolamento
(CE) n. 800/1999

— Dátum prijatia vývozného colného vyhlásenia: …
— Dátum výstupu z colného územia Spoločenstva
alebo príchodu na miesto určenia: …
— Datum sprejetja izvozne deklaracije: …

— Pristatyta ˛i maisto atsargu˛ tiekimo sandėli˛, taikant Reglamento (EEB) Nr. 800/1999 40 straipsnio nuostatas
— Obligāta ievešana pārtikas krājumu noliktavā piegādēm
— Regulas (EK) Nr. 800/1999 40. pants
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— Impoġġi fil-maħżen b'konsenja obbligatorja għar-razzjonar- applikazzjoni ta' l-Artikolu 40 tar-Regolament
Nru 800/1999/KE
— Opslag in depot onder verplichting van levering voor de
bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen —
Toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr.
800/1999
— Złożenie w magazynie żywności z obowia˛zkowa˛
dostawa˛ — zastosowanie art. 40 rozporza˛dzenia (WE)
nr 800/1999
— Colocado em entreposto com destino obrigatório para
abastecimento — aplicação do artigo 40.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999
— Uskladnenie v sklade s povinnou dodávkou určenou na
zásobovanie — uplatnenie článku 40 nariadenia (ES)
č. 800/1999
— Dano v skladišče z obvezno dobavo za oskrbo —
uporaba člena 40 Uredbe (ES) št. 800/1999

14.4.2004

— Livraison pour l'avitaillement des plates-formes — Règlement (CE) no 800/1999
— Élelmezési ellátmány szállítása fúrótornyokra – 800/
1999/EK rendelet
— Provviste di bordo per piattaforma — Regolamento (CE)
n. 800/1999
— Maisto atsargu˛ tiekimas platformoms — Reglamentas
(EEB) Nr. 800/1999
— Nogāde ieguves urbšanas vai ekstrakcijas platformu
personāla apgādei ar pārtiku — Regula (EK) Nr. 800/
1999
— Konsenja għat-tqassim tal-pjattaformi — Regolament
Nru 800/1999/KE
— Leverantie van boordproviand aan platform — Verordening (EG) nr. 800/1999
— Dostawa zaopatrzenia dla platform — rozporza˛dzenie
(WE) nr 800/1999

— Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin — asetuksen (EY) N:o 800/1999 40 artiklan soveltaminen

— Fornecimentos para abastecimento de plataformas —
Regulamento (CE) n.o 800/1999

— Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering — artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999”

— Dodávka určená na zásobovanie plošín — Nariadenie
(ES) č. 800/1999

5. Artikel 44.5 skall ersättas med följande:

— Dobava za oskrbo ploščadi — Uredba (ES) št. 800/1999

”5.
När artikel 8 tillämpas i fråga om proviantering av en
plattform skall i fält 104 på kontrollexemplaret T 5 en av
följande noteringar göras under rubriken ’Övrigt’:

— Muonitustoimitukset lautoille — asetus (EY) N:o 800/
1999

— Suministro para el abastecimiento de las plataformas —
Reglamento (CE) no 800/1999

— Proviant till plattformar — Förordning (EG) nr 800/
1999”

— Dodávka určená k zásobování plošin — nařízení (ES)
č. 800/1999

6. Bilaga II skall ersättas med bilaga I till den här förordningen.

— Proviant til platforme — forordning (EF) nr. 800/1999
— Bevorratungslieferung für Plattformen — Verordnung
(EG) Nr. 800/1999

7. Bilaga IV skall ersättas med bilaga II till den här förordningen.
8. Bilaga X skall ersättas med bilaga III till den här förordningen.

— Προµήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες — κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 800/1999
Artikel 2
— Catering supplies for “rigs” — Regulation (EC) No 800/
1999
— Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena —
määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004 under
förutsättning att fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns,
Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och
Slovakiens anslutning träder i kraft.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 7 april 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
”BILAGA II
Förteckning över tredje länder som avses i artikel 16.2 d från vilka betalningsmedel inte kan överföras innan
varorna har importerats
Algeriet

Malawi

Burundi

St Lucia

Ekvatorialguinea
Senegal

Kenya
Leshoto

Tanzania”

BILAGA II
”BILAGA IV
Förteckning över de tredje länder och territorier som avses i artikel 17 a och b
Albanien

Liechtenstein

Andorra

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Armenien

Marocko

Azerbajdzjan

Moldavien

Vitryssland
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Ceuta och Melilla
Kroatien

Norge
Rumänien
Ryssland
Serbien och Montenegro

Georgien

Schweiz

Gibraltar

Turkiet

Helgoland

Ukraina

Island

Vatikanstaten.”
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BILAGA III
”BILAGA X
Förteckning över de centrala organ i medlemsstaterna som avses i artikel 16e
Medlemsstat

Myndighet

Belgien

Bureau d'Intervention et de Restitution Belge (BIRB)
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

Tjeckien

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for
FødevareErhverv

Tyskland

Bundesministerium der Finanzen — Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Estland

Põllumajandusministeerium

Grekland

Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού
και Εγγυήσεων (OΠEKEΠE)

Spanien

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA)

Frankrike

Commission interministérielle d’agrément (CIA) des sociétés de contrôle et
de surveillance — Direction générale des douanes et droits indirects
(DGDDI)

Irland

Department of Agriculture and Food

Italien

Agenzia delle Dogane — Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo
(SAISA)

Cypern

Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών (ΟΑΠ)

Lettland

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Litauen

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA)

Luxemburg

Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

Ungern

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Malta

Internal Audit and Investigations Department (IAID)

Nederländerna

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Österrike

Bundesministerium für Finanzen

Polen

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Portugal

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Slovenien

Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja

Slovakien

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)

Finland

Maa-ja metsätalousministeriö
Interventioyksikkö

Sverige

Statens Jordbruksverk (SJV)

Förenade kungariket

Rural Payments Agency (RPA)”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 672/2004
av den 13 april 2004
om fastställande för regleringsåret 2003/04 av de belopp som i enlighet med rådets förordning nr.
136/66/EEG skall betalas till erkända olivoljeproducentorganisationer och sammanslutningar av
dessa
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22
september 1966 om den gemensamma organisationen av
marknaden för oljor och fetter (1), särskilt artikel 20d.4 i denna,
och

(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(2)

Artikel 1

Enligt artikel 20d.1 i förordning nr 136/66/EEG skall en
procentuell andel av produktionsstödet innehållas för att
bidra till finansieringen av det arbete som utförs av
erkända producentorganisationer eller sammanslutningar
av dessa. För regleringsåren 1998/99–2003/04 är
nämnda procentuella andel fastställd till 0,8 %.
Enligt artikel 21.1 i kommissionens förordning (EG) nr
2366/98 av den 30 oktober 1998 om tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för
olivolja för regleringsåren 1998/99–2003/04 (2) skall de
enhetsbelopp som skall betalas till producentorganisationer och sammanslutningar av dessa fastställas på basis
av prognoser för den totala summan att fördela. De
medel som blir tillgängliga i varje medlemsstat, som ett
resultat av innehållna belopp enligt ovan, bör på
lämpligt sätt fördelas bland dem som är berättigade till
bidrag.

För regleringsåret 2003/04 skall de respektive belopp som
föreskrivs i artikel 21.1 a och b i förordning (EG) nr 2366/98
vara följande:
— för Grekland

2,0 euro och 2,0 euro

— för Spanien

4,5 euro och 2,2 euro

— för Frankrike

0,0 euro och 0,0 euro

— för Italien

2,0 euro och 2,2 euro

— för Portugal

0,0 euro och 5,5 euro
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 13 april 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Förordningen senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1513/2001 (EGT L 201, 26.7.2001, s.
4).
(2) EGT L 293, 31.10.1998, s. 50. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1780/2003 (EUT L 260, 11.10.2003, s. 6).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 673/2004
av den 13 april 2004
om ändring av förordning (EEG) nr 2220/85 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet
med säkerheter för jordbruksprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

av följande skäl:
(1)

I artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/
85 (7) fastställs tillämpningsområdet för nämnda förordning och anges de förordningar i vilka det föreskrivs
säkerheter som den skall tillämpas på. Enligt rådets
förordning (EG) nr 670/2003 av den 8 april 2003 om
inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol
som framställts av jordbruksprodukter (8) skall en
säkerhet ställas för utfärdandet av import- och exportlicenser. Det bör alltså klargöras att bestämmelserna i
förordning (EEG) nr 2220/85 även skall gälla för förordning (EG) nr 670/2003.

(2)

I vissa tillämpningsförordningar för förordningarna (EG)
nr 2202/96 och EG nr 1782/2003 föreskrivs det att en
säkerhet kan krävas. Det bör alltså klargöras att
bestämmelserna i förordning (EG) nr 2220/85 även skall
gälla för förordningarna (EG) nr 2202/96 och (EG) nr
1782/2003.

(3)

Vissa av de förordningar som förtecknas i artikel 1 i
förordning (EEG) nr 2220/85 har upphört att gälla. För
klarhetens skull bör alltså artikel 1 i förordning (EEG) nr
2220/85 uppdateras, eventuellt genom att ersätta hänvisningen till de upphävda förordningarna med en hänvisning till de förordningar som ersatt dem.

(4)

Förordning (EEG) nr 2220/85 bör därför ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från samtliga berörda förvaltningskommittéer.

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), särskilt artikel 5, artiklarna 6.2, 7.3, 8.5
och 9.2, artikel 13, artiklarna 16.2 och 17.2 samt artikel 21 i
denna, och motsvarande bestämmelser i andra förordningar om
den gemensamma organisationen av marknaderna för jordbruksprodukter, liksom andra bestämmelser i nämnda förordningar i vilka det för tillämpningen av förordningen i fråga
föreskrivs en säkerhet,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den
29 september 2003 om upprättande av gemensamma
bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för
jordbrukare (2), särskilt artikel 145 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1051/2001 av den
22 maj 2001 om stöd till produktion av bomull (3), särskilt
artikel 19.1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1251/1999 av den
17 maj 1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor (4), särskilt artikel 9 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2202/96 av den
28 oktober 1996 om att inrätta ett system med stöd till producenter av vissa citrusfrukter (5), särskilt artikel 6 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6
december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som
framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (6), särskilt
artikel 8.3 första stycket, och
(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1104/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 1).
Förordning (EEG) 1766/92 upphävs genom förordning (EG) nr
1784/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 78) med verkan från och
med den dag då den förordningen börjar gälla (1.7.2004).
(2) EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 21/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).
(3) EGT L 148, 1.6.2001, s. 3.
4
( ) EGT L 160, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).
(5) EGT L 297, 21.11.1996, s. 49. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1933/2001 (EGT L 262, 2.10.2001, s. 6).
(6) EGT L 318, 20.12.1993, s. 18. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2580/2000 (EGT L 298, 25.11.2000, s. 5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 1 i förordning (EEG) nr 2220/85 skall ersättas med
följande:
”Artikel 1
I denna förordning fastställs bestämmelserna för de säkerheter som föreskrivs i följande förordningar eller i deras tillämpningsförordningar, såvida det inte fastställs andra
bestämmelser i dessa förordningar:
(7) EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1932/99 (EGT L 240, 10.9.1999, s. 11).
(8) EUT L 97, 15.4.2003, s. 6.
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a) Förordningar om en gemensam marknadsordning för
vissa jordbruksprodukter:

b) Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (system för
direktstöd) (*20).

— Rådets förordning nr 136/66/EEG (oljor och
fetter) (*1).

c) Rådets förordning (EG) nr 1051/2001 (systemet för stöd
till bomull) (*21).

— Rådets förordning (EEG) nr 2358/71 (utsäde) (*2).

d) Rådets förordning (EG) nr 1251/1999 (stödsystem för
producenter av vissa jordbruksgrödor) (*22).

— Rådets förordning (EEG) nr 2759/75 (griskött) (*3).
— Rådets förordning (EEG) nr 2771/75 (ägg) ( ).

e) Rådets förordning (EG) nr 2202/96 (stödsystem för
producenter av vissa citrusfrukter) (*23).

— Rådets
förordning
(fjäderfäkött) (*5).

f) Rådets förordning (EG) nr 3448/93 (system för handel
med vissa varor som framställs genom bearbetning av
jordbruksprodukter) (*24).

*4

(EEG)

nr

2777/75

— Rådets förordning (EEG) nr 1766/92 (spannmål) (*6).
*7

— Rådets förordning (EEG) nr 2075/92 (råtobak) ( ).
— Rådets förordning (EG) nr 3072/95 (ris) (*8).
— Rådets förordning (EG) nr 603/95 (torkat foder) (*9).
— Rådets förordning (EG) nr 2200/96 (frukt och
grönsaker) (*10).
— Rådets förordning (EG) nr 2201/96 (bearbetade
produkter av frukt och grönsaker) (*11).
— Rådets förordning (EG) nr 1254/1999 (nötkött) (*12).
— Rådets förordning (EG) nr 1255/1999 (mjölk och
mjölkprodukter) (*13).
— Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (*14).
— Rådets förordning (EG) nr 104/2000 (fiskeri- och
vattenbruksprodukter) (*15).
— Rådets förordning (EG) nr 1673/2000 (lin och
hampa) (*16).
— Rådets förordning (EG) nr 1260/2001(socker) (*17).

(*1) EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66.
(*2) EGT L 246, 5.11.1971, s. 1.
(*3) EGT L 282, 1.11.1975, s. 1.
(*4) EGT L 282, 1.11.1975, s. 49.
(*5) EGT L 282, 1.11.1975, s. 77.
(*6) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.
(*7) EGT L 215, 30.7.1992, s. 70.
(*8) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18.
(*9) EGT L 63, 21.3.1995, s. 1.
(*10) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.
(*11) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29.
(*12) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21.
(*13) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.
(*14) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.
(*15) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
(*16) EGT L 193, 29.7.2000, s. 16.
(*17) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.
(*18) EGT L 341, 22.12.2001, s. 3.
(*19) EUT L 97, 15.4.2003, s. 6.
(*20) EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.
(*21) EGT L 148, 1.6.2001, s. 3.
(*22) EGT L 160, 26.6.1999, s. 1.
(*23) EGT L 297, 21.11.1996, s. 49.
(*24) EGT L 318, 20.12.1993, s. 18.”

— Rådets förordning (EG) nr 2529/2001 (får- och
getkött) (*18).

Artikel 2

— Rådets förordning (EG) nr 670/2003 (etanol som
framställts av jordbruksprodukter) (*19).

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 13 april 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 674/2004
av den 13 april 2004
om utfärdande av importlicenser för olivolja inom ramen för den tunisiska tullkvoten
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets beslut 2000/822/EG av den 22
december 2000 om ingående av avtalet genom skriftväxling
mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien om
ömsesidiga åtgärder för handelsliberalisering och om ändring
av protokollen om jordbruk som bifogas associeringsavtalet
mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Tunisien (1),
med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22
september 1966 om den gemensamma organisationen av
marknaden för oljor och fetter (2),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 312/
2001 av den 15 februari 2001 om tillämpningsföreskrifter för
import av olivolja med ursprung i Tunisien och om undantag
från vissa bestämmelser i förordningarna (EG) nr 1476/95 och
(EG) nr 1291/2000 (3), särskilt artikel 2.3 och 2.4 i denna, och
av följande skäl:
(1)

Genom artikel 3.1 och 3.2 i protokoll nr 1 till EuropaMedelhavsavtalet om upprättande av en associering
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Tunisien, å andra
sidan (4), öppnas en tullfri kvot för import av obearbetad
olivolja med KN-nummer 1509 10 10 och 1509 10 90

som är helt framställd i Tunisien och som transporteras
direkt därifrån till gemenskapen, inom en kvantitet som
fastställs för varje år.
(2)

I artikel 1.2 i förordning (EG) nr 312/2001 anges också
månadskvantiteter för utfärdande av licenser.

(3)

De ansökningar om importlicenser som har lämnats in
till de behöriga myndigheterna, i enlighet med artikel
2.2 i förordning (EG) nr 312/2001, omfattar en total
kvantitet som överstiger den kvantitet på 7 864,76 ton
som fastställts för april.

(4)

Under dessa omständigheter bör kommissionen fastställa
en procentuell tilldelning så att licenser kan utfärdas i
förhållande till den tillgängliga kvantiteten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De ansökningar om importlicenser som har lämnats in den 5
och 6 april 2004, i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EG)
nr 312/2001, beviljas upp till 99,52 % av den kvantitet som
ansökningarna omfattar. Den gräns på 7 864,76 ton som
fastställts för april har uppnåtts.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 april 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 april 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 336, 30.12.2000, s. 92.
(2) EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Förordningen senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1513/2001 (EGT L 201, 26.7.2001,
s. 4).
(3) EGT L 46, 16.2.2001, s. 3.
(4) EGT L 97, 30.3.1998, s. 1.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 675/2004
av den 13 april 2004
om utfärdande av importlicenser för vitlök för tremånadersperioden den 1 mars till 31 maj 2004
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den
28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av
marknaden för frukt och grönsaker (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 565/
2002 av den 2 april 2002 om förvaltningsbestämmelser för
tullkvoter och om införande av ett system med ursprungsintyg
för vitlök som importeras från tredje land (2), särskilt artikel 8.2
i denna, och
av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De ansökningar om importlicenser som lämnats in i enlighet
med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 565/2002 den 5 och den
6 april 2004 och som insänts till kommissionen den 8 april
2004 skall beviljas den procentuella andel av de begärda kvantiteterna som anges i bilaga I.

Artikel 2

(1)

De kvantiteter som omfattas av licensansökningar som
traditionella importörer och nya importörer lämnat in
den 5 och den 6 april 2004, i enlighet med artikel 5.2 i
förordning (EG) nr 565/2002, överskrider de tillgängliga
kvantiteterna för produkter med ursprung i Argentina.

För den kategori importör och det ursprung som berörs skall
de ansökningar om importlicenser enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 565/2002 som avser tremånadersperioden den 1
mars–31 maj 2004 och som lämnats in efter den 6 april 2004
och före det datum som anges i bilaga II avslås.

(2)

Det bör därför beslutas i vilken utsträckning de licensansökningar som skickats in till kommissionen den 8
april 2004 kan beviljas och fram till vilka datum
utfärdande av licenser, beroende på importörkategori
och produkternas ursprung, bör stoppas.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 14 april 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 april 2004.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Senast ändrad genom kommissionens
förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).
(2) EGT L 86, 3.4.2002, s. 11.
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BILAGA I
Procentsatser för tilldelning
Produkternas ursprung
Kina

Andra tredje länder än
Kina och Argentina

Argentina

— traditionella importörer
(artikel 2 c i förordning (EG) nr 565/
2002)

—

100,000 %

2,34 %

— nya importörer
(artikel 2 e i förordning (EG) nr 565/
2002)

—

100,000 %

2,34 %

X: För detta ursprung beviljas inga kvoter för den aktuella tremånadersperioden.
—: Ingen ansökan har överlämnats till kommissionen.

BILAGA II
Datum
Produkternas ursprung
Kina

Andra tredje länder än
Kina och Argentina

Argentina

— traditionella importörer
(artikel 2 c i förordning (EG) nr 565/
2002)

31.5.2004

—

31.5.2004

— nya importörer
(artikel 2 e i förordning (EG) nr 565/
2002)

31.5.2004

—

31.5.2004
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 676/2004
av den 13 april 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 14 april 2004.
Den skall tillämpas från den 15 till den 28 april 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 april 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 13 april 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 15 till den 28 april 2004
Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

13,60

11,43

22,30

15,49

Storblommiga nejlikor
(standard)

Elegancenejlikor
(spray)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

Israel

—

—

—

—

Marocko

—

—

—

—

Cypern

—

—

—

—

Jordanien

—

—

—

—

6,11

—

—

—

Gemenskapens producentpris

Gemenskapens importpris

Västbanken och
Gazaremsan
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 677/2004
av den 13 april 2004
om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27,5 tredje stycket i denna,
och
av följande skäl:
(1)

Exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick fastställdes i kommissionens
förordning (EG) nr 618/2004 (2).

(2)

Tillämpningen av de närmare bestämmelserna i förordning (EG) nr 618/2004 på de uppgifter som kommissionen har kännedom om medför att de nu gällande
exportbidragen bör ändras till de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.

Artikel 1
Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a
i förordning (EG) nr 1260/2001, odenaturerade och exporterade i obearbetat skick, fastställdes i bilagan till förordning (EG)
nr 618/2004 och skall ändras till de belopp som anges i
bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 april 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 april 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EGT L 6, 10.1.2004,
s. 16).
2
( ) EUT L 98, 2.4.2004, s. 16.
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BILAGA
EXPORTBIDRAG FÖR VITSOCKER OCH RÅSOCKER I OBEARBETAD FORM SKALL TILLÄMPAS FRÅN
DEN 14 APRIL 2004
Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

euro/100 kg

43,62 (1)

1701 11 90 9910

S00

euro/100 kg

42,09 (1)

1701 12 90 9100

S00

euro/100 kg

43,62 (1)

1701 12 90 9910

S00

euro/100 kg

42,09 (1)

1701 91 00 9000

S00

euro % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,4742

1701 99 10 9100

S00

euro/100 kg

47,42

1701 99 10 9910

S00

euro/100 kg

45,75

1701 99 10 9950

S00

euro/100 kg

45,75

1701 99 90 9100

S00

euro % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,4742

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366,
24.12.1987, s. 1).
De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1779/2002 (EGT L 269, 5.10.2002, s. 6).
Övriga destinationer fastställs enligt följande:
S00: alla destinationer (tredje länder, andra territorier, försörjning och destinationer som kan jämställas med export utanför
gemenskapen) med undantag för Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro (inklusive Kosovo,
enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999) samt Cypern, Estland, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Malta, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern, utom när det
gäller socker som ingår i de produkter som avses i artikel 1.2 b i rådets förordning 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s.
29).
(1) Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92%. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92% skall exportbidraget beräknas i enlighet med artikel 28.4 i förordning (EG) nr 1260/2001.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 678/2004
av den 13 april 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 611/2004 (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 611/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och II till förordningen (EG) nr 611/2004 skall
ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 april 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 april 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 (EUT 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 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 1).
(3) EGT L 97, 1.4.2004, s. 50. Förordningen ändrad genom förordning
(EG) nr 620/2004 (EUT L 98, 2.4.2004, s. 19).
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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

14,34

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

18,33

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

18,33

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

14,34

( ) För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av
tullarna med
— 3 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Medelhavet,
— 2 EUR/ton om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Sverige, Finland eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.
(2) När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/ton.
1
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BILAGA II
Faktorer för beräkning av tullar
(perioden 31 mars 2004–12 april 2004)
1. Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:
Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

medelhög
kvalitet (*)

låg
kvalitet (**)

US barley 2

Notering (euro/t)

145,00 (***)

106,11

168,06 (****)

158,06 (****)

138,06 (****)

103,89 (****)

7,90

—

—

—

—

—

—

—

—

—

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

—
20,66

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

2. Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:
Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 33,34 euro/ton, Stora sjöarna–Rotterdam: 47,45 euro/ton.
3. Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96: 0,00 euro/t (HRW2)
0,00 euro/t (SRW2).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 679/2004
av den 13 april 2004
om avvisande av ansökningar om exportlicens för vissa bearbetade spannmålsprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

spekulativ karaktär. Det har därför beslutats att alla ansökningar om exportlicenser för produkter framställda den 8 och
9 april 2004 skall avvisas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1342/
2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter
för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och
ris (2), särskilt artikel 8.1 i denna, och
av följande skäl:
Mängden ansökningar om förutfastställelse av exportbidrag för
potatisstärkelse och produkter av majs är substantiell och av

Artikel 1
I enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1342/2003 skall
ansökningar om exportlicenser om förutfastställelse av exportbidrag för produkter hörande under KN-nummer 1102 20 10,
1102 20 90,
1103 13 10,
1103 13 90,
1104 23 10,
1108 12 00,
1108 13 00,
1702 30 51,
1702 30 91,
1702 30 99, 1702 40 90 och 1702 90 50 framställda den 8
och 9 april 2004 avvisas.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 april 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 april 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 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 1).
(2) EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 680/2004
av den 13 april 2004
om ändring av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

som för närvarande är tillgängliga för kommissionen,
bör de exportbidrag som för närvarande är i kraft
minskas enligt bilagan till den här förordningen.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den
30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt i artikel 13.3 i denna,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och

De exportbidrag som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr
558/2004 för de produkter, som exporteras i obearbetat skick,
som anges i artikel 1 d första stycket i förordning (EEG) nr
1766/92 och i artikel 1 c i förordning (EEG) nr 3072/95 ändras
i enlighet med förordning (EG) nr 1518/95 (4), så som det
anges i bilagan till den här förordningen avseende de produkter
som anges i den.

av följande skäl:
(1)

Exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål
och ris fastställs i kommissionens förordning (EG) nr
558/2004 (3).

(2)

Till följd av att regler, kriterier och andra bestämmelser i
förordning (EG) nr 558/2004 tillämpas på de uppgifter

Artikel 1

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 april 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 april 2004.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1104/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 1).
(2) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 411/2002 (EUT L 62, 5.3.2002,
s. 27).
3
( ) EUT L 89, 25.3.2004, s. 18.

(4) EGT L 147, 30.6.1995, s. 55.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 13 april 2004 om ändring av exportbidragen för bearbetade produkter av
spannmål och ris
Produktnummer

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100
1104 23 10 9100

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

C10
C10
C10
C11
C11
C11
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C12
C11
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

19,18
16,44
16,44
0,00
0,00
0,00
0,00
24,66
19,18
16,44
16,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21,92
17,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,55

Produktnummer

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C13
C13
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

15,76
0,00
0,00
0,00
0,00
3,43
0,00
0,00
0,00
0,00
21,92
21,92
21,92
21,92
27,36
27,36
0,00
21,47
16,44
21,47
16,44
16,44
21,47
16,44
22,50
15,62
16,44

(1) Inget exportbidrag skall beviljas för produkter som har undergått en värmebehandling som har lett till att stärkelsen förgelatinerats.
(2) Exportbidrag beviljas i enlighet med den ändrade rådets förordningen (EEG) nr 2730/75 (EGT L 281, 1.11.1975, s. 20).
Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.
De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EGT L 313, 28.11.2003, s. 11).
De andra destinationerna fastställs enligt följande:
C10
C11
C12
C13

Alla
Alla
Alla
Alla

destinationer
destinationer
destinationer
destinationer

med undantag av
med undantag av
med undantag av
med undantag av

Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Lettland, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien.
Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Lettland, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien.
Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Lettland, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien
Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Lettland, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 681/2004
av den 13 april 2004
om ändring av bidragssatserna för vissa spannmålsprodukter och ris som exporteras i form av
varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
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), särskilt artikel 13.3 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den
22 december 1995 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och
med beaktande av följande:
(1)

De exportbidragssatser som från och med den 7 april
2004 gäller för de produkter som förtecknas i bilagan,
och som exporteras i form av varor som inte omfattas
av bilaga I till fördraget, fastställs i kommissionens
förordning (EG) nr 645/2004 (3).

(2)

Tillämpningen av de bestämmelser och kriterier som
fastställs i förordning (EG) nr 645/2004 på den information som kommissionen för närvarande har tillgång till,
medför att de exportbidrag som för närvarande gäller
bör ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till
denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De exportbidragssatser som fastställs i förordning (EG) nr 645/
2004 ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna
förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 14 april 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 april 2004.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1104/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 1).
(2) EGT L 329, 30.12.1995, s. 18. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 411/2002 (EUT L 62, 5.3.2002,
s. 27).
3
( ) EUT L 102, 7.4.2004, s. 38.
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BILAGA
Bidragssatser som från och med den 14 april 2004 skall tillämpas för vissa spannmåls- och risprodukter som
exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
(EUR/100 kg)
Bidragssats per 100 kg basprodukt
KN-nummer

Varuslag (1)

vid förutfastställelse
av bidrag

annan

– Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och
1902 19

—

—

– I andra fall

—

—

—

—

– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (2).

—

—

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).

—

—

– – I andra fall

—

—

1002 00 00

Råg

—

—

1003 00 90

Korn
– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4).

—

—

– I andra fall

—

—

1004 00 00

Havre

—

—

1005 90 00

Majs som används i form av:

1,370

1,370

—

—

1,370

1,370

1,028

1,028

—

—

1,028

1,028

—

—

1,370

1,370

1,370

1,370

—

—

1,370

1,370

1001 10 00

1001 90 99

Durumvete:

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg:
– Vid export till USA av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och
1902 19
– I andra fall:

– Stärkelse:
– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (2).
– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).
– – I andra fall
– Glukos, glukossirap, maltodextrin och sirap av maltodextrin enligt KN-nummer
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):
– – Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (2).
– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (2).
– – I andra fall
– Vid export vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (2).
– Annat (omfattande använd i obearbetad form)
Potatisstärkelse enligt KN-nummer 1108 13 00 som jämställs med en produkt som
uppkommit genom bearbetning av majs:
– Vid tillämpning av artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1520/2000 (3).
– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3).
– I andra fall
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(EUR/100 kg)
Bidragssats per 100 kg basprodukt

KN-nummer

ex 1006 30

Varuslag (1)

vid förutfastställelse
av bidrag

annan

– Rundkornigt

6,200

6,200

– Mellankornigt

6,200

6,200

– Långkornigt

6,200

6,200

Helt slipat ris:

1006 40 00

Brutet ris

—

1,800

1007 00 90

Sorghum, annat än hybrider för utsäde

—

—

(1) Kvantiteterna av de delvis bearbetade eller jämställande produkter som används skall multipliceras, med de koefficienter som anges i bilaga E till kommissionens ändrade
förordning (EG) nr 1520/2000 (EGT L 177, 15.7.2000, s. 1).
(2) Om den aktuella varan är hänförlig till KN-nummer 3505 10 50.
(3) Varor som räknas upp i bilaga B till förordning (EEG) nr 1766/92 eller som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2825/93.
(4) För sirap enligt KN-nummer 1702 30 99, 1702 40 90 och 1702 60 90, som erhålls genom blandning av glukos- och fruktossirap, får exportbidrag endast beviljas för
glukossirapen.
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 5 april 2004
om finansiellt bidrag från gemenskapen till vissa medlemsstater för att stärka utrustning och installationer för växtskyddskontroller av växter och växtprodukter från tredje länder
[delgivet med nr K(2004) 1225]
(Endast de danska, tyska, italienska och nederländska texterna är giltiga)

(2004/331/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

(3)

De tekniska uppgifter som Danmark, Tyskland, Italien,
Nederländerna och Österrike har tillhandahållit har gjort
det möjligt för kommissionen att genomföra en
välgrundad och omfattande lägesanalys. Kommissionen
har utarbetat en förteckning över bidragsberättigade
program för att stärka undersökningsplatser, vilken innehåller en detaljerade redogörelse för storleken på det
föreslagna gemenskapsbidraget till vart och ett av
programmen. Uppgifterna har också granskats av
Ständiga kommittén för växtskydd. Varje program på
förteckningen har godkänts individuellt. Kommissionen
konstaterar att villkoren och kriterierna enligt direktiv
2000/29/EG och förordning (EG) nr 998/2002 för beviljande av ekonomiskt bidrag från gemenskapen är
uppfyllda.

(4)

Det bör därför föreskrivas att ekonomiskt bidrag från
gemenskapen skall beviljas för kostnaderna för dessa
program.

(5)

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), senast ändrat genom kommissionens
direktiv 2004/31/EG (2), särskilt artikel 13 c.5 sjätte stycket i
detta, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt bestämmelserna i direktiv 2000/29/EG skall
gemenskapen bevilja medlemsstater ett bidrag för att
förbättra utrustning och installationer för genomförande
av kontroller och granskningar av växter och växtprodukter från tredje land.
Danmark, Tyskland, Italien, Nederländerna och Österrike
har inrättat åtgärdsprogram för att stärka sina undersökningsstrukturer för kontroller och granskningar av
växter och växtprodukter från tredje land. De har ansökt
om bidrag från gemenskapen för dessa program enligt
kommissionens förordning (EG) nr 998/2002 av den 11
juni 2002 om fastställande av tillämpningsföreskrifter
för bestämmelserna om beviljande av ett finansiellt
bidrag från gemenskapen till medlemsstaterna för att
stärka infrastrukturerna för växtskyddskontroller av
växter och växtprodukter från tredje länder (3).

(1) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.
(2) EUT L 85, 23.3.2004, s. 18.
(3) EGT L 152, 12.6.2002, s. 19.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen för de utgifter som
Danmark, Tyskland, Italien, Nederländerna och Österrike
kommer att ha för sina program för förbättring av undersökningsplatser godkänns härmed.
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Artikel 2
1.
Det totala ekonomiska bidraget från gemenskapen enligt
artikel 1 skall uppgå till 155 022 euro.

14.4.2004

b) en begäran om utbetalning av gemenskapsbidraget har
lämnats in till kommissionen av den berörda medlemsstaten
i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 998/2002.

2.
Det maximala bidragsbeloppet från gemenskapen för var
och en av de berörda medlemsstaterna skall vara följande:
a) 15 547 euro till Danmark.

Artikel 4

b) 33 246 euro till Tyskland.
c) 51 673 euro till Italien.
d) 40 480 euro till Nederländerna.
e) 14 076 euro till Österrike.

Detta beslut riktar sig till Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Nederländerna, Republiken
Italien och Republiken Österrike.

3.
Det maximala bidragsbeloppet från gemenskapen för
varje program för förbättring av undersökningsplatser skall
anges i bilagan.
Artikel 3
Det ekonomiska bidraget från gemenskapen per program som
anges i bilagan skall utbetalas först när
a) bevis för att utrustning och installationer enligt programmet
har förvärvats respektive förbättrats har lämnats in till
kommissionen av den berörda medlemsstaten i form av
lämpliga styrkande handlingar, och

Utfärdat i Bryssel den 5 april 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
PROGRAM FÖR ATT STÄRKA UNDERSÖKNINGSPLATSER
Program med ekonomiskt bidrag från gemenskapen
(euro)
Medlemsstat

Danmark

Undersökningsplatsens namn (administrativ enhet,
namn)

Maximalt finansiellt
bidrag från
gemenskapen

Lyngby

3 972

1 986

Frederikshavn

2 918

1 459

Esbjerg

2 918

1 459

Köpenhamns hamn

2 918

1 459

Köpenhamns flygplats (Kastrup)

2 918

1 459

Århus

2 918

1 459

Billund flygplats

2 918

1 459

Odense

2 918

1 459

Grenå

2 918

1 459

Hirtshals

2 918

1 459

860

430

Baden-Württemberg, Baden-Airport Flughafen
Karlsruhe/Baden-Baden

9 800

4 840

Baden-Württemberg, Einlaßstellenverzeichnis
1.1–1.8

500

250

Bremen, Bremerhaven

3 535

1 767

Bremen, Bremen Stadt

10 835

5 417

7 420

3 710

Hessen, Frankfurt Flughafen

12 385

6 192

Hessen, Gießen/ZA Kassel

13 345

5 022

Niedersachsen, Leer

2 510

1 255

Niedersachsen, Emden/Außenhafen

1 695

847

Niedersachsen, Hannover Flughafen

995

497

Niedersachsen, Brake

1 695

847

Niedersachsen, Nordenham

2 720

1 360

Niedersachsen, Wilhelmshaven

1 185

592

Thüringen, Erfurt Flughafen

1 300

650

Ålborg
Tyskland

Stödberättigande
utgifter

Hamburg
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(euro)

Medlemsstat

Italien

Undersökningsplatsens namn (administrativ enhet,
namn)

Lazio, Aeroporto Leonardo da Vinci

0

11 768

5 398

9 268

4 148

Campania, Napoli

18 468

8 628

Campania, Salerno

18 468

8 628

Abruzzo, Ortona Porto

39 468

19 398

Marche, Ancona Porto

8 500

3 850

Marche, Ancona Aeroporto Falconara

3 418

1 623

Barendrecht

11 350

5 060

Boskoop

11 350

5 060

Emmeloord

11 350

5 060

Groningen

11 350

5 060

Hoorn

11 350

5 060

Horst

11 350

5 060

Roosendaal

11 350

5 060

Tiel

11 350

5 060

Graz

7 038

3 519

Linz

7 038

3 519

Salzburg

7 038

3 519

Wien-Schwechat

7 038

3 519

Liguria, Genova

Österrike

Maximalt finansiellt
bidrag från
gemenskapen

0

Calabria, Gioia Tauro

Nederländerna

Stödberättigande
utgifter

Sammanlagt finansiellt bidrag från gemenskapen

155 022
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 2 april 2004
om tillämpningen av rådets direktiv 72/166/EEG i fråga om kontroll av att försäkringsplikten
fullgörs beträffande ansvarsförsäkring för motorfordon
[delgivet med nr K(2004) 1235]
(Text av betydelse för EES)

(2004/332/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 72/166/EEG av den 24 april
1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon och
kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan
ansvarighet (1), särskilt artikel 7.3 i detta, och

genomförandet av avskaffandet av försäkringskontroller
som avser fordon som normalt är hemmahörande i de
sistnämnda länderna.
(4)

Därigenom har alla villkor uppfyllts för att i enlighet
med direktiv 72/166/EEG avskaffa kontrollerna av att
försäkringsplikten fullgörs beträffande ansvarsförsäkring
för motorfordon mellan medlemsstaterna och Estland,
Lettland, Litauen, Malta och Polen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

Förhållandena mellan de nationella försäkringsbyråerna i
medlemsstaterna (nedan kallade ”byråerna”) och byråerna
i Cypern, Island, Kroatien, Norge, Schweiz, Slovakien,
Slovenien, Tjeckien och Ungern och styrs av det multilaterala avtalet av den 30 maj 2002 (nedan kallat
”avtalet”).

(2)

Avtalet fogades till kommissionens beslut 2003/564/EG
av den 28 juli 2003 om tillämpningen av rådets direktiv
72/166/EEG om ansvarsförsäkring för motorfordon och
kontroll av att försäkringsplikten fullgörs (2), enligt vilket
varje medlemsstat skall avstå från att kontrollera
allmänna ansvarsförsäkringar för motorfordon som
normalt är hemmahörande i en annan medlemsstat eller
i Cypern, Island, Kroatien, Norge, Schweiz, Slovakien,
Slovenien, Tjeckien eller Ungern och som omfattas av
avtalet.

(3)

Medlemsstaternas byråer och byråerna i Cypern, Estland,
Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Norge, Polen,
Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern
undertecknade den 1 november 2003 ett tillägg nr 1 till
avtalet, genom vilket det utvidgades till att även omfatta
byråerna i Estland, Lettland, Litauen, Malta och Polen.
Detta tillägg innehåller föreskrifter för det praktiska

(1) EGT L 103, 2.5.1972, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv
84/5/EEG (EGT L 8, 11.1.1984, s. 17).
(2) EUT L 192, 31.7.2003, s. 23.

Artikel 1
Från och med den 30 april 2004 skall varje medlemsstat avstå
från att kontrollera allmänna ansvarsförsäkringar för motorfordon som normalt är hemmahörande i Estland, Lettland,
Litauen, Malta och Polen, som omfattas av tillägg nr 1 av den 1
november 2003 till det multilaterala avtalet mellan de nationella försäkringsbyråerna i medlemsstaterna i Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och övriga associerade stater.
Artikel 2
Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om de
åtgärder som de vidtar för att följa detta beslut.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 april 2004.
På kommissionens vägnar
Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 31 mars 2004
om tillstånd för utsläppande på marknaden av gula bredbara fetter, salladsdressing, mjölkliknande
produkter, fermenterade mjölkliknande produkter, sojadrycker och ostliknande produkter med tillsats av fytosteroler eller fytostanoler som nya livsmedel eller nya livsmedelsingredienser enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97
[delgivet med nr K(2004) 1243]
(Endast den engelska texten är giltig)

(2004/333/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

att det därför är klokt att undvika intag av växtsteroler
som överskrider 3 gram per dag. Vidare konstaterade
Vetenskapliga livsmedelskommittén i ett yttrande av den
4 april 2003 om en ansökan från ADM om godkännande av livsmedel berikade med växtsterol att tillsats av
fytosteroler inte utgör någon risk så länge det dagliga
intaget inte överstiger 3 gram.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och
nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7 i denna, och

(7)

Kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 av den 31
mars 2004 (2) som gäller märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser med tillsats av fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler och/eller fytostanolestrar garanterar
att konsumenterna får de uppgifter som är nödvändiga
för att undvika för stort intag av tillsatta fytosteroler.

(8)

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

av följande skäl:
(1)

Den 2 november 2001 lämnade Archer Daniels Midland
Company (ADM) in en ansökan till de behöriga myndigheterna i Nederländerna om att få släppa ut fytosteroler
och fytosterolestrar på marknaden.

(2)

Den 13 december 2001 utfärdade de behöriga myndigheterna i Nederländerna sin första utvärderingsrapport.

(3)

Den behöriga myndigheten för utvärdering av livsmedel
i Nederländerna drog i denna första utvärderingsrapport
slutsatsen att fytosteroler och fytostanoler inte utgör
någon risk för konsumenterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(4)

Kommissionen vidarebefordrade denna rapport till samtliga medlemsstater den 5 mars 2002.

(5)

Motiverade invändningar mot saluföring av produkten
framfördes inom den period på 60 dagar som fastställs i
artikel 6.4 i förordningen och i enlighet med den
bestämmelsen.

(6)

Vetenskapliga livsmedelskommittén konstaterade i sitt
yttrande av den 26 september 2002 om långsiktiga
effekter av intag av förhöjda nivåer av fytosteroler från
flera källor i kosten, särskilt effekterna på β-karoten
(”General View on the long-term effects of the intake of
elevated levels of phytosterols from multiple dietary
sources, with particular attention to the effects on βcarotene”) att det inte fanns några belägg för ytterligare
positiva effekter vid intag som är högre än 3 gram per
dag, eftersom höga intag kan ge oönskade effekter och

(1) EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

Artikel 1
De livsmedel och livsmedelsingredienser som beskrivs i bilaga 1
och som innehåller tillsatser av fytosteroler eller fytostanoler i
enlighet med bilaga 2, i det följande kallade produkterna, får
släppas ut på marknaden i gemenskapen.

Artikel 2
Produkterna skall förpackas på ett sådant sätt att de lätt kan
delas upp i portioner som innehåller antingen högst 3 gram
(för intag av 1 portion/dag) eller högst 1 gram (för intag av 3
portioner/dag) tillsatta fytosteroler eller fytostanoler.
Salladsdressing skall förpackas i portionsförpackningar.
Mängden tillsatta fytosteroler eller fytostanoler i en behållare
med dryck får inte överstiga 3 gram.
(2) EUT L 97, 1.4.2004, s. 44.
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Artikel 3
Detta beslut riktar sig till Archer Daniels Midland Company, 4666 Faries Parkway, Decatur, IL. 625265666, Förenta staterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 mars 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA 1
Produkter som avses i artikel 1
Gula bredbara fetter enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2991/94 (1), utom matfetter och stekfett samt bredbara fetter baserade på smör eller andra animaliska fetter.
Salladsdressing inklusive majonnäs.
Mjölkliknande produkter, till exempel mellanmjölks- och skummjölksliknande produkter, eventuellt med tillsats av
spannmål eller soja samt fermenterade mjölkliknande produkter som yoghurt, sojadrycker och ostliknande produkter
(med en fetthalt på ≤ 12 g per 100 g) i vilka mjölkfettet eller mjölkproteinet helt eller delvis har ersatts med vegetabiliskt
fett eller protein.

BILAGA 2
Specificering av fytosteroler/fytostanoler för tillsats i livsmedel och livsmedelsingredienser
Definition
Fytosteroler och fytostanoler är steroler och stanoler som utvinns ur växter och som kan förekomma som fria steroler
och stanoler eller som estrar med fettsyror av livsmedelskvalitet.
Sammansättning (genom GC-FID eller motsvarande metod)
< 80 % β-sitosterol
< 15 % β-sitostanol
< 40 % kampesterol
< 5 % kampestanol
< 30 % stigmasterol
< 3 % brassikasterol
< 3 % övriga steroler/stanoler
Förorening/renhet (GC-FID eller motsvarande metod)
Fytosteroler och fytostanoler som utvinns ur andra källor än vegetabilisk olja som är lämplig som livsmedel måste vara
fria från föroreningar, vilket bäst garanteras genom en renhet av mer än 99 % hos fytosterol/fytostanol-ingrediensen.

(1) EGT L 316, 9.12.1994, s. 2.
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 31 mars 2004
om tillstånd för utsläppande på marknaden av gula bredbara fetter, mjölkliknande produkter,
yoghurtliknande produkter och kryddsåser med tillsats av fytosteroler eller fytostanoler som nya
livsmedel eller nya livsmedelsingredienser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 258/97
[delgivet med nr K(2004) 1244]
(Endast den finska texten är giltig)

(2004/334/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

att det därför är klokt att undvika intag av växtsteroler
som överskrider 3 gram per dag. Vidare konstaterade
Vetenskapliga livsmedelskommittén i ett yttrande av den
4 april 2003 om en ansökan från MultiBene om godkännande av livsmedel berikade med växtsterol att tillsats av
fytosteroler inte utgör någon risk så länge det dagliga
intaget inte överstiger 3 gram.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och
nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7 i denna, och

(7)

Kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 av den 31
mars 2004 (2) som gäller märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser med tillsats av fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler eller fytostanolestrar garanterar att
konsumenterna får de uppgifter som är nödvändiga för
att undvika för stort intag av tillsatta fytosteroler.

(8)

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

av följande skäl:
(1)

Den 24 september 2001 lämnade Pharmaconsult Oy Ltd
(f.d. MultiBene Health Oy Ltd) in en ansökan till de
behöriga myndigheterna i Finland om att få släppa ut
fytosteroler på marknaden.

(2)

Den 17 januari 2002 utfärdade de behöriga myndigheterna i Finland sin första utvärderingsrapport.

(3)

Den behöriga myndigheten för utvärdering av livsmedel
i Finland drog i denna första utvärderingsrapport slutsatsen att fytosteroler och fytostanoler inte utgör någon
risk för konsumenterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(4)

Kommissionen vidarebefordrade denna rapport till samtliga medlemsstater den 15 mars 2002.

(5)

Motiverade invändningar mot saluföring av produkten
framfördes inom den period på 60 dagar som fastställs i
artikel 6.4 i förordningen och i enlighet med den
bestämmelsen.

(6)

Vetenskapliga livsmedelskommittén konstaterade i sitt
yttrande av den 26 september 2002 om långsiktiga
effekter av intag av förhöjda nivåer av fytosteroler från
flera källor i kosten, särskilt effekterna på β-karoten
(”General View on the long-term effects of the intake of
elevated levels of phytosterols from multiple dietary
sources, with particular attention to the effects on βcarotene”) att det inte fanns några belägg för ytterligare
positiva effekter vid intag som är högre än 3 gram per
dag, eftersom höga intag kan ge oönskade effekter och

(1) EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

Artikel 1
De livsmedel och livsmedelsingredienser som beskrivs i bilaga 1
och som innehåller tillsatser av fytosteroler eller fytostanoler i
enlighet med bilaga 2, i det följande kallade produkterna, får
släppas ut på marknaden i gemenskapen.

Artikel 2
Produkterna skall förpackas på ett sådant sätt att de lätt kan
delas upp i portioner som innehåller antingen högst 3 gram
(för intag av 1 portion/dag) eller högst 1 gram (för intag av 3
portioner/dag) tillsatta fytosteroler eller fytostanoler.
Kryddsåser skall förpackas i portionsförpackningar.
Mängden tillsatta fytosteroler eller fytostanoler i en behållare
med dryck får inte överstiga 3 gram.
(2) EUT L 97, 1.4.2004, s. 44.
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Artikel 3
Detta beslut riktar sig till Pharmaconsult Oy, Hängbjörksgränden 5, FIN-02130 Esbo.

Utfärdat i Bryssel den 31 mars 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA 1
Produkter som avses i artikel 1
Gula bredbara fetter enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2991/94 (1), utom matfetter och stekfett samt bredbara fetter baserade på smör eller andra animaliska fetter.
Mjölkliknande produkter, till exempel mellanmjölks- och skummjölksliknande produkter, samt yoghurtliknande
produkter i vilka mjölkfettet helt eller delvis har ersatts med vegetabiliskt fett.
Kryddsåser

BILAGA 2
Specificering av fytosteroler/fytostanoler för tillsats i livsmedel och livsmedelsingredienser
Definition
Fytosteroler och fytostanoler är steroler och stanoler som utvinns ur växter och som kan förekomma som fria steroler
och stanoler eller som estrar med fettsyror av livsmedelskvalitet.
Sammansättning (genom GC-FID eller motsvarande metod)
< 80 % β-sitosterol
< 15 % β-sitostanol
< 40 % kampesterol
< 5 % kampestanol
< 30 % stigmasterol
< 3 % brassikasterol
< 3 % övriga steroler/stanoler
Förorening/renhet (GC-FID eller motsvarande metod)
Fytosteroler och fytostanoler som utvinns ur andra källor än vegetabilisk olja som är lämplig som livsmedel måste vara
fria från föroreningar, vilket bäst garanteras genom en renhet av mer än 99 % hos fytosterol/fytostanol-ingrediensen.

(1) EGT L 316, 9.12.1994, s. 2.
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 31 mars 2004
om tillstånd för utsläppande på marknaden av mjölkliknande och yoghurtliknande produkter med
tillsats av fytosterolestrar som nya livsmedelsingredienser enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 258/97
[delgivet med nr K(2004) 1245]
(Endast den engelska texten är giltig)

(2004/335/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

positiva effekter vid intag som är högre än 3 gram per
dag, eftersom höga intag kan ge oönskade effekter och
att det därför är klokt att undvika intag av växtsteroler
som överskrider 3 gram per dag. Vidare konstaterade
Vetenskapliga livsmedelskommittén i ett yttrande om
ansökningar om godkännande av en mängd olika livsmedel berikade med växtsterol av den 5 mars 2003 att
tillsats av fytosteroler inte utgör någon risk så länge det
dagliga intaget inte överstiger 3 gram.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och
nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7 i denna, och
(7)

Kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 av den 31
mars 2004 (2) som gäller märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser med tillsats av fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler eller fytostanolestrar garanterar att
konsumenterna får de uppgifter som är nödvändiga för
att undvika för stort intag av tillsatta fytosteroler.

(8)

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

av följande skäl:
(1)

Den 6 augusti 2002 lämnade Unilever in en ansökan till
de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket om
att få släppa ut fytosterolestrar på marknaden som en ny
livsmedelsingrediens i ett antal olika livsmedel.

(2)

Den 21 november 2002 utfärdade de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket sin första utvärderingsrapport.

(3)

I denna första utvärderingsrapport drog den behöriga
myndigheten för utvärdering av livsmedel i Förenade
kungariket slutsatsen att dessa utvidgade användningsområden för fytosterolestrar inte utgör någon risk för
konsumenterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(4)

Kommissionen vidarebefordrade denna rapport till samtliga medlemsstater den 11 december 2002.

De livsmedel och livsmedelsingredienser som beskrivs i bilaga 1
och som innehåller tillsatser av fytosterolestrar i enlighet med
bilaga 2, i det följande kallade produkterna, får släppas ut på
marknaden i gemenskapen.

(5)

Motiverade invändningar mot saluföring av produkten
framfördes inom den period på 60 dagar som fastställs i
artikel 6.4 i förordningen och i enlighet med den
bestämmelsen.

(6)

Vetenskapliga livsmedelskommittén konstaterade i sitt
yttrande av den 26 september 2002 om långsiktiga
effekter av intag av förhöjda nivåer av fytosteroler från
flera källor i kosten, särskilt effekterna på β-karoten
(”General View on the long-term effects of the intake of
elevated levels of phytosterols from multiple dietary
sources, with particular attention to the effects on βcarotene”) att det inte fanns några belägg för ytterligare

(1) EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

Artikel 1

Artikel 2
Produkterna skall förpackas på ett sådant sätt att de lätt kan
delas upp i portioner som innehåller antingen högst 3 gram
(för intag av 1 portion/dag) eller högst 1 gram (för intag av 3
portioner/dag) tillsatta fytosterolestrar (fria steroler/stanoler).
Mängden tillsatta fytosteroler eller fytostanoler i en behållare
med drycker får inte överstiga 3 gram.
(2) EUT L 97, 1.4.2004, s. 44.
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Artikel 3
Detta beslut riktar sig till Unilever, London Road, Purfleet, Essex RM19 1SD, Förenade kungariket.

Utfärdat i Bryssel den 31 mars 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA 1
Produkter som avses i artikel 1
Mjölkliknande produkter, till exempel mellanmjölks- och skummjölksliknande produkter, yoghurtliknande produkter
samt mjölk- eller yoghurtliknande produkter i vilka mjölkfettet helt eller delvis har ersatts med vegetabiliskt fett.

BILAGA 2
Specificering av fytosteroler/fytostanoler för tillsats i livsmedel och livsmedelsingredienser
Definition
Fytosteroler och fytostanoler är steroler och stanoler som utvinns ur växter och som kan förekomma som fria steroler
och stanoler eller som estrar med fettsyror av livsmedelskvalitet.
Sammansättning (genom GC-FID eller motsvarande metod)
< 80 % β-sitosterol
< 15 % β-sitostanol
< 40 % kampesterol
< 5 % kampestanol
< 30 % stigmasterol
< 3 % brassikasterol
< 3 % övriga steroler/stanoler
Förorening/renhet (GC-FID eller motsvarande metod)
Fytosteroler och fytostanoler som utvinns ur andra källor än vegetabilisk olja som är lämplig som livsmedel måste vara
fria från föroreningar, vilket bäst garanteras genom en renhet av mer än 99 % hos fytosterol/fytostanol-ingrediensen.
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 31 mars 2004
om tillstånd för utsläppande på marknaden av av gula bredbara fetter, mjölkbaserade fruktdrycker,
yoghurtliknande produkter och ostliknande produkter med tillsats av fytosteroler eller fytostanoler som nya livsmedel eller nya livsmedelsingredienser enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 258/97
[delgivet med nr K(2004) 1246]
(Endast den finska texten är giltig)

(2004/336/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

dag, eftersom höga intag kan ge oönskade effekter och
att det därför är klokt att undvika intag av växtsteroler
som överskrider 3 gram per dag. Vidare konstaterade
Vetenskapliga livsmedelskommittén i ett yttrande om
ansökningar om godkännande av en mängd olika livsmedel berikade med växtsterol av den 5 mars 2003 att
tillsats av fytosteroler inte utgör någon risk så länge det
dagliga intaget inte överstiger 3 gram.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och
nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7 i denna, och

(7)

Kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 av den 31
mars 2004 (2) som gäller märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser med tillsats av fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler eller fytostanolestrar garanterar att
konsumenterna får de uppgifter som är nödvändiga för
att undvika för stort intag av tillsatta fytosteroler.

(8)

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

av följande skäl:
(1)

Den 15 maj 2001 lämnade Teriaka Ltd in en ansökan till
de behöriga myndigheterna i Finland om att få släppa ut
fytosteroler på marknaden som nya livsmedelsingredienser.

(2)

Den 31 augusti utfärdade de behöriga myndigheterna i
Finland sin första utvärderingsrapport.

(3)

Den behöriga myndigheten för utvärdering av livsmedel
i Finland drog i denna första utvärderingsrapport slutsatsen att fytosteroler och fytostanoler inte utgör någon
risk för konsumenterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(4)

(5)

Kommissionen vidarebefordrade denna rapport till samtliga medlemsstater den 15 oktober 2001.
Motiverade invändningar mot saluföring av produkten
framfördes inom den period på 60 dagar som fastställs i
artikel 6.4 i förordningen och i enlighet med den
bestämmelsen.

De livsmedel och livsmedelsingredienser som beskrivs i bilaga 1
och som innehåller tillsatser av fytosteroler eller fytostanoler i
enlighet med bilaga 2, i det följande kallade produkterna, får
släppas ut på marknaden i gemenskapen.

Artikel 2
(6)

Vetenskapliga livsmedelskommittén konstaterade i sitt
yttrande av den 26 september 2002 om långsiktiga
effekter av intag av förhöjda nivåer av fytosteroler från
flera källor i kosten, särskilt effekterna på β-karoten
(”General View on the long-term effects of the intake of
elevated levels of phytosterols from multiple dietary
sources, with particular attention to the effects on βcarotene”) att det inte fanns några belägg för ytterligare
positiva effekter vid intag som är högre än 3 gram per

(1) EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

Produkterna skall förpackas på ett sådant sätt att de lätt kan
delas upp i portioner som innehåller antingen högst 3 g (för
intag av 1 portion/dag) eller högst 1 g (för intag av 3
portioner/dag) tillsatta fytosteroler eller fytostanoler.
Mängden tillsatta fytosteroler eller fytostanoler i en behållare
med dryck får inte överstiga 3 gram.
(2) EUT L 97, 1.4.2004, s. 44.
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Artikel 3
Detta beslut riktar sig till Teriaka Ltd, Gråsuggsgränden 3, FIN-01490 Vanda.

Utfärdat i Bryssel den 31 mars 2004.
På kommissionens vägnar
David BYRNE

Ledamot av kommissionen
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BILAGA 1
Produkter som avses i artikel 1
Gula bredbara fetter enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 2991/94 (1), utom matfetter och stekfett samt bredbara fetter baserade på smör eller andra animaliska fetter.
Mjölkbaserade fruktdrycker, yoghurtliknande produkter och ostliknande produkter (med en fetthalt på ≤ 12 g per
100 g) där mjölkfettet eller mjölkproteinet helt eller delvis har ersatts med vegetabiliskt fett eller protein.

BILAGA 2
Specificering av fytosteroler/fytostanoler för tillsats i livsmedel och livsmedelsingredienser
Definition
Fytosteroler och fytostanoler är steroler och stanoler som utvinns ur växter och som kan förekomma som fria steroler
och stanoler eller som estrar med fettsyror av livsmedelskvalitet.
Sammansättning (genom GC-FID eller motsvarande metod)
< 80 % β-sitosterol
< 15 % β-sitostanol
< 40 % kampesterol
< 5 % kampestanol
< 30 % stigmasterol
< 3 % brassikasterol
< 3 % övriga steroler/stanoler
Förorening/renhet (GC-FID eller motsvarande metod)
Fytosteroler och fytostanoler som utvinns ur andra källor än vegetabilisk olja som är lämplig som livsmedel måste vara
fria från föroreningar, vilket bäst garanteras genom en renhet av mer än 99 % hos fytosterol/fytostanol-ingrediensen.

(1) EGT L 316, 9.12.1994, s. 2.
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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 614/2004 av den 30 mars 2004 om klassificering av vissa varor
i Kombinerade nomenklaturen
(Europeiska unionens officiella tidning L 98 av den 2 april 2004)
I innehållsförteckningen på omslaget, på sidan 4, i titeln och i slutformuleringen, skall det
i stället för: ”30 mars 2004”
vara:
”1 april 2004”.

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 647/2004 av den 6 april 2004 om utfärdande av importlicenser
för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal
(Europeiska unionens officiella tidning L 102 av den 7 april 2004)
I bilagan på sidan 46 under ”Förmånssocker AVS-Indien” och på sidan 47 under ”Socker enligt CXL-medgivande” skall
det
på raden för ”Mauritius” respektive ”Övriga tredje länder” i tredje kolumnen tilläggas ordet ”Uppnådd”.
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