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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2077/2005
av den 19 december 2005
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
dukter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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 pro-

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

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 20 december 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2005.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 19 december 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredjeland (1)

0702 00 00

052
204
212
999

58,8
55,5
92,7
69,0

0707 00 05

052
204
628
999

109,0
82,1
155,5
115,5

0709 90 70

052
204
999

152,4
113,1
132,8

0805 10 20

052
204
220
999

66,3
61,9
66,6
64,9

0805 20 10

052
204
999

59,8
59,2
59,5

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

052
220
400
464
624
999

50,8
36,8
83,8
143,2
79,6
78,8

0805 50 10

052
999

54,5
54,5

0808 10 80

096
400
404
720
999

18,3
95,5
93,9
65,2
68,2

0808 20 50

052
400
720
999

138,4
94,3
42,4
91,7

Schablonvärde vid import

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999”
betecknar ”övriga ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2078/2005
av den 19 december 2005
om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom
sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)
nationell handel. Hänsyn bör också tas till kostnaderna
för marknadsföring och transport, liksom till den ekonomiska aspekten av den planerade exporten.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(5)

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), särskilt artikel 35.3 tredje
stycket, och

Enligt artikel 35.5 i förordning (EG) nr 2200/96 skall
priserna på gemenskapsmarknaden fastställas med hänsyn till de priser som är mest förmånliga ur exporthänseende.

(6)

Situationen inom den internationella handeln eller särskilda krav från vissa marknader kan göra det nödvändigt
att differentiera bidraget för en viss produkt beroende på
dess destination.

(7)

Tomater, apelsiner, citroner och äpplen av klasserna Extra, I och II i gemenskapens handelsnormer får för närvarande exporteras i en ekonomiskt sett betydande omfattning.

(8)

För att möjliggöra ett maximalt utnyttjande av de tillgängliga resurserna, och med beaktande av gemenskapens exportstruktur, är det lämpligt att använda anbudsinfordringar och att fastställa vägledande bidragsbelopp
och kvantiteter för den berörda perioden.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för färsk
frukt och färska grönsaker.

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för frukt
och grönsaker.

(2)

Enligt artikel 35.1 i förordning (EG) nr 2200/96 får
gemenskapens exportprodukter, i den utsträckning det
är nödvändigt för att möjliggöra ekonomiskt betydande
export, omfattas av ett exportbidrag som skall fastställas
med hänsyn till de begränsningar som följer av de avtal
som slutits i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(3)

Enligt artikel 35.2 i förordning (EG) nr 2200/96 är det
lämpligt att se till att de handelsflöden som härrör från
det redan existerande bidragssystemet inte störs. Därför,
och eftersom exporten av frukt och grönsaker är säsongsbunden, finns det anledning att fastställa de föreskrivna
kvantiteterna per produkt på grundval av den exportbidragsnomenklatur som fastställs genom kommissionens
förordning (EEG) nr 3846/87 (3). Dessa kvantiteter bör
fördelas med hänsyn till de aktuella produkternas begränsade hållbarhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(4)

Enligt artikel 35.4 i förordning (EG) nr 2200/96 skall
bidragen fastställas med hänsyn till den aktuella situationen eller den förväntade utvecklingen dels för priserna
och tillgången på frukt och grönsaker på gemenskapsmarknaden, dels för de priser som tillämpas inom inter-

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s.
64).
2
( ) EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).
(3) EGT L 366, 24.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 558/2005 (EUT L 94, 13.4.2005, s. 22).

1.
En anbudsinfordran inleds för tilldelningen av exportlicenser inom system A3. De berörda produkterna, perioden för
anbudsinlämning, vägledande bidragssatser och vilka kvantiteter
som omfattas fastställs i bilagan.

2.
De licenser som utfärdats för livsmedelsbistånd och som
avses i artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr
1291/2000 (4), får inte hänföras till de bidragsberättigande
kvantiteter som avses i bilagan till den här förordningen.
(4) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.
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3.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 i förordning (EG) nr 1961/2001 skall giltighetstiden
för A3-licenser vara två månader.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2005.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen

20.12.2005

20.12.2005
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BILAGA
Anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker
(tomater, apelsiner, citroner och äpplen)
Period för anbudsinlämning: 5–6 januari 2006.
Produktkod (1)

Destination (2)

Vägledande bidragsbelopp
(euro/ton netto)

Kvantiteter
(ton)

0702 00 00 9100

F08

40

9 770

0805 10 20 9100

A00

46

142 183

0805 50 10 9100

A00

70

20 210

0808 10 80 9100

F04, F09

44

83 660

(1) Produktkoderna fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).
(2) Destinationskoderna i ”A” fastställs i bilaga II till förordning (EEG) nr 3846/87. De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003 s. 11). De övriga destinationerna innebär följande:
F03: Alla destinationer utom Schweiz.
F04: Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Nya Guinea, Laos, Kambodja, Vietnam, Japan,
Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexiko och Costa Rica.
F08: Alla destinationer utom Bulgarien.
F09: Följande destinationer:
— Norge, Island, Grönland, Färöarna, Rumänien, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien, Serbien och Montenegro, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien,
Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten (Abu
Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al-Qaywayn, Ras al-Khayma, Fujayra), Kuwait, Yemen, Syrien, Iran, Jordanien, Bolivia,
Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador och Colombia.
— Länder och territorier i Afrika med undantag för Sydafrika.
— De destinationer som fastställs i artikel 36 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2079/2005
av den 19 december 2005
om ändring av förordning (EG) nr 883/2001, rådets förordning (EG) nr 1037/2001 och förordning
(EG) nr 2303/2003 när det gäller förlängning av vissa undantag för certifiering och märkning av vin
och oenologiska metoder
1037/2001 av den 22 maj 2001 om tillstånd för utbjudande och leverans för direkt konsumtion av vissa importerade viner som kan ha varit föremål för otillåtna
oenologiska metoder enligt förordning (EG) nr
1493/1999 (5) import till gemenskapen av vin med ursprung i Förenta staterna som har varit föremål för vissa
oenologiska metoder som inte är tillåtna enligt gemenskapsreglerna. Det tillståndet löper också ut den 31 december 2005 när det gäller de oenologiska metoder som
avses i punkt 1 b i bilagan till förordning (EG)
nr 1037/2001.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 53 och artikel 68.3,

med beaktande av
vember 2005 om
mellan Europeiska
om frågor rörande

(4)

Efter förhandlingar paraferades ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handeln med vin av de båda parterna den 14 september
2005. Enligt artiklarna 4 och 9 i avtalet kommer vin
med ursprung i Förenta staterna att behandlas på samma
sätt som enligt förordningarna (EG) nr 883/2001, (EG)
nr 1037/2001 och (EG) nr 2303/2003. I enlighet med
artikel 17.2 i det avtalet skall dock artiklarna 4 och 9
börja tillämpas först den första dagen i den andra månaden efter det att den skriftliga underrättelse som avses i
artikel 6.3 i avtalet tagits emot. Det var därför nödvändigt att förhandla fram ett separat avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om frågor rörande handeln med vin (6) för
perioden från den 31 december 2005 till dess att artiklarna 4 och 9 i avtalet om handeln med vin börjar tilllämpas.

(5)

För att undvika att handeln störs bör genomförandebestämmelser för avtalet genom skriftväxling antas och
framför allt bör de tre undantag som fastställs i förordningarna (EG) nr 883/2001, (EG) nr 1037/2001 och (EG)
nr 2303/2003 fortsätta att gälla fram till dess att artiklarna 4 och 9 i avtalet om handeln med vin börjar tilllämpas, dock längst i tre år efter det att avtalet genom
skriftväxling trätt i kraft.

(6)

Förordningarna (EG) nr 883/2001, (EG) nr 1037/2001
och (EG) nr 2303/2003 bör därför ändras.

(7)

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

rådets beslut 2005/798/EG av den 14 noingående av ett avtal genom skriftväxling
gemenskapen och Amerikas förenta stater
handeln med vin (2), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

I enlighet med artikel 24.2, artikel 26 och artikel 27.2 i
kommissionens förordning (EG) nr 883/2001 av den 24
april 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med
produkter inom vinsektorn med tredje land (3), är det
förenklade förfarandet när det gäller kraven för utarbetande och användning av intyg och analysrapporter för
import av vin tillämpligt på vin som importeras från
Amerikas förenta stater fram till den 31 december 2005.

I kommissionens förordning (EG) nr 2303/2003 av den
29 december 2003 om särskilda regler för märkning av
vin som importeras från Amerikas förenta stater (4) fastställs vissa tillfälliga undantag när det gäller märkning av
vin, vilka också löper ut den 31 december 2005.

Utan hinder av artikel 45.1 i förordning (EG) nr
1493/1999 tillåter rådets förordning (EG) nr

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262,
14.10.2003, s. 13).
2
( ) EUT L 301, 18.11.2005, s. 14.
(3) EGT L 128, 10.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1747/2005 (EUT L 280, 25.10.2005, s. 9).
(4) EUT L 342, 30.12.2003, s. 5.

(5) EGT L 145, 31.5.2001, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2324/2003 (EUT L 345, 31.12.2003, s. 24).
(6) EUT L 301, 18.11.2005, s. 16.
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Artikel 1
Artikel 27.2 i förordning (EG) nr 883/2001 skall ersättas med
följande:

”2.
Artikel 24.2 och artikel 26 skall tillämpas tills artiklarna 4 och 9 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och
Amerikas förenta stater om handeln med vin börjar tillämpas, dock längst i tre år efter det att avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta
stater om frågor rörande handeln med vin (*) trätt i kraft.
___________
(*) EUT L 301, 18.11.2005, s. 16.”
Artikel 2
Förordning (EG) nr 1037/2001 skall ändras på följande sätt:
1. Artikel 1.1 andra stycket skall ersättas med följande:
”Detta tillstånd skall emellertid endast gälla, när det gäller
användningen av oenologiska metoder i punkt 1 b i bilagan,
tills artiklarna 4 och 9 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om handeln med vin
börjar tillämpas, dock längst i tre år efter det att avtalet
genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och
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Amerikas förenta stater om frågor rörande handeln med
vin (*) trätt i kraft.
___________
(*) EUT L 301, 18.11.2005, s. 16.”
2. I punkt 1 b i bilagan skall de inledande orden ”fram till och
med senast den 31 december 2003” ersättas med följande:
”som längst fram till och med det datum som avses i artikel
1.1 andra stycket”.
Artikel 3
Artikel 2 andra stycket i förordning (EG) nr 2303/2003 skall
ersättas med följande:
”Den skall tillämpas tills artiklarna 4 och 9 i avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om
handeln med vin börjar tillämpas, dock längst i tre år efter
det att avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om frågor rörande handeln med vin (*) trätt i kraft.
___________
(*) EUT L 301, 18.11.2005, s. 16.”
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2005.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2080/2005
av den 19 december 2005
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 865/2004 när det gäller aktörsorganisationer inom olivsektorn, deras arbetsprogram och finansiering
nansiering av direktstöd och för att medlemsstaten skall
kunna använda de tillgängliga beloppen får de årliga utgifterna för att genomföra arbetsprogrammen inte överskrida de belopp som medlemsstaterna varje år får hålla
inne enligt artikel 110i.4 i förordning (EG) nr
1782/2003.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 865/2004 av den
29 april 2004 om den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja och bordsoliver och om ändring av förordning (EEG) nr 827/68 (1), särskilt artikel 9, och

(5)

För att säkerställa övergripande enhetlighet inom de åtgärder de godkända organisationerna för aktörer inom
olivsektorn genomför bör det preciseras vilka typer av
åtgärder som berättigar respektive inte berättigar till gemenskapsfinansiering. Likaså bör det preciseras vilka bestämmelser som gäller för inlämnande av program och
urvalskriterierna för programmen. Det bör emellertid föreskrivas att de berörda medlemsstaterna får fastställa
ytterligare villkor för stödberättigande för att bättre anpassa åtgärderna till de nationella förhållandena inom
olivsektorn.

(6)

Med hänsyn till de erfarenheter som gjorts, bör det fastställas tak för gemenskapsfinansieringen för åtminstone
de områden som omfattar förbättring av olivodlingens
inverkan på miljön, spårbarhetssystem, certifiering och
upprätthållande av kvaliteten på olivolja och bordsoliver,
särskilt kontroll av kvaliteten på olivolja som säljs till
konsumenter, under ledning av nationella förvaltningar,
för att se till att det genomförs åtminstone ett visst antal
åtgärder inom dessa känsliga och samtidigt prioriterade
områden.

(7)

För att säkerställa att arbetsprogrammen genomförs inom
de fastställda tidsfristerna och i enlighet med artikel 8.1 i
förordning (EG) nr 865/2004 och för att ordningen med
godkända aktörsorganisationer inom olivsektorn skall
förvaltas på ett effektivt sätt bör det fastställas bestämmelser för ansökningar om godkännande, urval och godkännande av arbetsprogrammen.

(8)

För att göra det möjligt att på ett korrekt sätt använda
den finansiering som står till varje medlemsstats förfogande, bör det fastställas ett årligt förfarande för ändring
av godkända arbetsprogram för det efterföljande året, så
att hänsyn tas till eventuella väl motiverade ändringar i
förhållande till de ursprungliga förutsättningarna. Dessutom bör det vara möjligt för medlemsstaterna att fastställa vilka villkor som måste vara uppfyllda för att få
göra en ändring av ett arbetsprogram och en omfördelning av de avsatta medlen utan att de årliga belopp som
producentmedlemsstaterna håller inne enligt artikel
110i.4 i förordning (EG) nr 1782/2003 överskrids.

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

För att de godkända aktörsorganisationerna inom olivsektorn skall vara effektiva bör godkännandet avse olika
kategorier av aktörer som är särskilt verksamma inom
sektorn för olivolja eller bordsoliver, samtidigt som det
säkerställs att organisationerna uppfyller vissa minimikrav
för att nå ekonomiska resultat av tillräcklig omfattning.

För att producentmedlemsstaterna skall kunna förvalta
ordningen med godkända aktörsorganisationer inom
olivsektorn bör det fastställas rutiner och maximala tidsfrister för godkännande av dessa organisationer, urvalskriterier för deras program samt bestämmelser för utbetalning och fördelning av gemenskapsfinansieringen.

Enligt artikel 110 i.4 i rådets förordning (EG) nr
1782/2003 (2), i vilken det upprättas gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och vissa stödsystem för jordbrukare, får medlemsstaterna hålla inne högst 10 procent
av andelen olivolja enligt det nationella tak som avses i
artikel 41 i förordning (EG) nr 1782/2003 för att säkerställa gemenskapsfinansiering av de arbetsprogram som
de godkända aktörsorganisationerna har fastställt inom
ett eller flera av de åtgärdsområden som avses i artikel
8.1 i förordning (EG) nr 865/2004.

I enlighet med de gemensamma bestämmelserna om fi-

(1) EUT L 161, 30.4.2004, s. 97. Rättad i EUT L 206, 9.6.2004, s. 37.
(2) EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 118/2005 (EUT L 24,
27.1.2005, s. 15).
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För att arbetet skall kunna inledas i rätt tid bör aktörsorganisationerna inom olivsektorn, genom att ställa en säkerhet på de villkor som anges i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (1), kunna få ett förskott på
högst 90 % av de årliga stödberättigande utgifterna för
det godkända arbetsprogrammet.

2.
Medlemsstaterna skall fastställa villkoren för godkännandet
och de skall minst omfatta följande:

För att skapa god förvaltning av bestämmelserna rörande
aktörsorganisationer inom olivsektorn bör de berörda
medlemsstaterna upprätta en plan för kontroller och utarbeta ett system för påföljder för de fall där bestämmelserna i denna förordning inte följs. Det bör dessutom
föreskrivas att aktörsorganisationerna inom olivsektorn
skall meddela resultaten av sin verksamhet till de berörda
medlemsstaternas nationella myndigheter samt till kommissionens enheter.

b) Sammanslutningar av producentorganisationer skall uteslutande bestå av godkända producentorganisationer som inte
ingår i någon annan godkänd sammanslutning av producentorganisationer.

För enkelhetens och tydlighetens skull bör kommissionens förordning (EG) nr 1334/2002 av den 23 juli
2002 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1638/98 vad gäller verksamhetsprogrammen
för organisationer för aktörer inom olivsektorn för regleringsåren 2002/2003, 2003/2004 och 2004/2005 (2)
upphöra att gälla och ersättas med en ny förordning.

Förvaltningskommittén för olivolja och bordsoliver har
inte yttrat sig inom den tid som ordföranden bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

a) Producentorganisationerna skall uteslutande bestå av olivproducenter som inte ingår i någon annan godkänd producentorganisation.

c) Övriga aktörsorganisationer skall uteslutande bestå av aktörer inom olivsektorn som inte ingår i någon annan godkänd
aktörsorganisation.

d) Branschorganisationerna skall på ett omfattande och balanserat sätt vara representativa för all ekonomisk verksamhet
som rör produktion, bearbetning och saluföring av olivolja
och/eller bordsoliver.

e) Aktörsorganisationen skall kunna lägga fram ett arbetsprogram för åtminstone ett av de åtgärdsområden som avses i
artikel 5.1 första stycket a–e.

f) Aktörsorganisationen skall åta sig att genomgå de kontroller
som föreskrivs i artikel 14.

Artikel 1
Tillämpningsområde
I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för artiklarna 7 och 8 i förordning (EG) nr 865/2004 när det gäller
godkännandet av aktörsorganisationer, åtgärder som berättigar
till gemenskapsfinansiering, godkännandet av arbetsprogram
och genomförandet av godkända arbetsprogram.

Artikel 2
Villkor för godkännande av aktörsorganisationer inom
olivsektorn
1.
Medlemsstaten skall godkänna de aktörsorganisationer
som har rätt till gemenskapsfinansiering av de arbetsprogram
som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 865/2004.
(1) EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 673/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 17).
(2) EGT L 195, 24.7.2002, s. 16. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1331/2004 (EUT L 247, 21.7.2004, s. 5).

3.
Vid genomgången av de ansökningar om godkännande
som aktörsorganisationerna lämnar in skall medlemsstaterna
särskilt beakta

a) olivsektorns särskilda egenskaper i varje regional zon, som
medlemsstaten definierar, nedan kallad ”regional zon”,

b) konsumentintresset och balansen på marknaden,

c) förbättringen av produktionskvaliteten på olivolja och bordsoliver,

d) bedömningen av de framlagda arbetsprogrammens effektivitet.
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Artikel 3
Förfarande för godkännande av aktörsorganisationer inom
olivsektorn
1.
Organisationen för aktörer inom olivsektorn skall, för
godkännandet, före ett datum som medlemsstaten fastställer
(dock senast den 15 februari varje år) lämna in en ansökan
om godkännande av vilken det framgår att organisationen uppfyller villkoren i artikel 2.2.

Ansökan om godkännande skall göras enligt en förlaga som
medlemsstatens behöriga myndighet tillhandahåller så att den
kan kontrollera att villkoren i artikel 2.2 är uppfyllda. Ansökan
skall särskilt innehålla uppgifter som gör det möjligt att identifiera varje medlem i organisationen för aktörer inom olivsektorn.

2.
Senast den 1 april varje år som det godkända arbetsprogrammet genomförs skall medlemsstaten godkänna aktörsorganisationen inom olivsektorn, och organisationen skall få ett
godkännandenummer.

3.
Godkännandet skall omedelbart nekas, hållas inne eller
återkallas om aktörsorganisationen inom olivsektorn inte uppfyller villkoren i artikel 2.2.

4.
Organisationen skall emellertid behålla de rättigheter som
förvärvats genom godkännandet tills godkännandet återkallas,
under förutsättning att den agerat med ärligt uppsåt när det
gäller uppfyllandet av villkoren i artikel 2.2.
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ingen av de handlingsprogram för producentorganisationer
(olivolja) som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr
1638/98 (2).

6.
Aktörsorganisationer inom olivsektorn som har godkänts
av en medlemsstat enligt förordning (EG) nr 1334/2002 eller
som har fått finansiering för verksamhetsprogram som genomförts av aktörsorganisationer inom olivsektorn under regleringsåren 2002/03–2004/05 skall anses vara godkända enligt denna
förordning om de uppfyller villkoren i artikel 2.2.

Artikel 4
Gemenskapsfinansiering
1.
Gemenskapens årliga finansiering av aktörsorganisationernas arbetsprogram är garanterad upp till det belopp som hålls
inne enligt artikel 110i.4 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Medlemsstaterna skall se till att de årliga utgifterna för genomförandet av de godkända arbetsprogrammen inte överskrider det
belopp som avses i första stycket.

2.
Medlemsstaterna skall se till att gemenskapsfinansieringen
fördelas i proportion till längden på den period som anges i
artikel 8.1.

Artikel 5
Åtgärder som berättigar till gemenskapsfinansiering

Om godkännandet återkallas för att aktörsorganisationen avsiktligt eller av grov oaktsamhet inte har uppfyllt åtagandena i den
överenskommelse som avses i artikel 2.2, skall beslutet om
återkallande börja gälla från och med den tidpunkt då villkoren
för godkännandet inte längre uppfylls.

1.
De åtgärder som berättigar till gemenskapsfinansiering enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 865/2004, nedan kallade
”stödberättigande åtgärder”, är följande:

a) Inom området uppföljning och administrativ förvaltning av
sektorn och marknaden för olivolja och bordsoliver:
5.
Godkännandet skall omedelbart nekas, hållas inne eller
återkallas om aktörsorganisationen

a) under regleringsåren 2002/03 eller 2003/04 har omfattats
av påföljder på grund av överträdelse i samband med den
produktionsstödordning som föreskrivs i rådets förordning
nr 136/66/EEG (1), eller

b) under regleringsåren 2002/03 eller 2003/04 har omfattats
av påföljder på grund av överträdelse i samband finansier(1) EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

i) Insamlande av uppgifter om sektorn och marknaden, i
enlighet med den behöriga nationella myndighetens specifikationer avseende metod, geografisk representativitet
och precision.

ii) Utarbetande av undersökningar, särskilt när det gäller
ämnen som rör andra åtgärder som anges i arbetsprogrammet för den berörda aktörsorganisationen inom olivsektorn.
(2) EGT L 210, 28.7.1998, s. 32.
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b) Inom området förbättring av olivodlingens inverkan på miljön:

v) Upprättande och förbättring av analyslaboratorier för
jungfruolja.

i) Gemensamma åtgärder för bevarande av olivodlingar
som är värdefulla för miljön och som riskerar att försämras, i enlighet med villkor som, på grundval av objektiva kriterier, fastställts av den behöriga nationella
myndigheten särskilt när det gäller de regionala zoner
som kan vara stödberättigande samt den areal och det
minsta antal producenter inom olivsektorn som måste
vara delaktiga för att verksamheten i fråga skall bli effektiv.

vi) Utbildning av provsmakare för organoleptiska kontroller
av jungfruolja.

ii) Utarbetande av god jordbrukspraxis för olivodling, på
grundval av miljökriterier som är anpassade till lokala
förhållanden, samt spridning av dessa bland olivodlarna
och uppföljning av deras praktiska tillämpning.

iii) Praktisk demonstration av alternativ till kemiska produkter för bekämpning av olivflugan.

iv) Praktisk demonstration av metoder för olivodling i syfte
att skydda miljön och bevara landskapet, t.ex. hållbart
och integrerat ekologiskt jordbruk.

v) Införande av miljödata i det geografiska informationssystem för olivodlingar som avses i artikel 20 i förordning
(EG) nr 1782/2003.

c) Inom området förbättring av produktionskvaliteten på olivolja och bordsoliver:

i) Förbättring av förhållandena för odling, särskilt bekämpning av olivflugan, för skörd, leverans och lagring av
oliver före bearbetning, i enlighet med de tekniska specifikationer som fastställts av den behöriga nationella
myndigheten.

ii) Sortförbättring inom olivodlingarna när det gäller enskilda företag på villkor att de bidrar till arbetsprogrammens målsättningar.

iii) Förbättring av förhållandena för lagring och tillvaratagande av biprodukter från produktion av olivolja och
bordsoliver.

iv) Tekniskt stöd till bearbetningsindustrin för oliver när det
gäller produkternas kvalitet.

d) Inom området spårbarhetssystem, certifiering och upprätthållande av kvaliteten på olivolja och bordsoliver, särskilt kontroll av kvaliteten på olivolja som säljs till konsumenter,
under ledning av nationella förvaltningar:

i) Upprättande och förvaltning av system som skapar spårbarhet för produkter från olivodling till förpackning och
märkning, i enlighet med de särskilda bestämmelser som
fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

ii) Upprättande och förvaltning av system för kvalitetscertifiering, baserade på ett system för riskanalys och kontroll
av kritiska punkter, för vilket specifikationerna är anpassade till de tekniska kriterier som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

iii) Upprättande och förvaltning av system för uppföljning
av att reglerna följs när det gäller äkthet, kvalitet och
saluföring av olivolja och bordsoliver som avsätts på
marknaden, i enlighet med de särskilda tekniska bestämmelser som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

e) Inom området spridning av information om de åtgärder som
genomförts av aktörsorganisationerna i syfte att förbättra
kvaliteten på olivolja och bordsoliver:

i) Spridning av information om det arbete som genomförts
av aktörsorganisationerna inom olivsektorn på de områden som avses i leden a–d.

ii) Skapande och underhåll av en webbplats om de åtgärder
som genomförs av aktörsorganisationerna inom olivsektorn på de områden som avses i leden a–d.

När det gäller den åtgärd som anges i första stycket led c ii skall
medlemsstaterna säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att
återfå investeringen eller dess resterande värde om den medlem
som innehar det enskilda företaget lämnar organisationen för
aktörer inom olivsektorn.

2.
Medlemsstaten får fastställa ytterligare villkor som preciserar de stödberättigande åtgärderna, förutsatt att de inte gör det
omöjligt att genomföra eller presentera dessa åtgärder.
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Artikel 6
Fördelning av gemenskapsfinansieringen
På medlemsstatsnivå skall minst 20 procent av det belopp i
gemenskapsfinansiering som finns tillgängligt enligt artikel 8 i
förordning (EG) nr 865/2004 avsättas för vart och ett av de
åtgärdsområden som avses i artikel 5.1 första stycket punkt b,
och minst 12 procent av gemenskapsfinansieringen avsättas för
det område som avses i artikel 5.1 första stycket punkt d.

Om den lägsta procentsats som avses i första stycket inte utnyttjas fullt ut inom de åtgärdsområden som nämns i det
stycket får de outnyttjade beloppen inte avsättas för andra åtgärdsområden, utan skall återföras till gemenskapens budget.

Artikel 7
Åtgärder och utgifter som inte berättigar till gemenskapsfinansiering
1.
Gemenskapsfinansiering enligt artikel 8 i förordning (EG)
nr 865/2004 får inte beviljas för åtgärder som

a) är föremål för annan gemenskapsfinansiering än den som
föreskrivs i artikel 8 i förordning (EG) nr 865/2004,

b) direkt syftar till en ökning av produktionen eller leder till
ökning av lagrings- eller bearbetningskapaciteten,
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a) Återbetalning av lån (särskilt i form av annuiteter) vilka
tagits för åtgärder som, helt eller delvis, genomförts innan
arbetsprogrammet inleddes.

b) Ersättning för förlorad inkomst till aktörer som deltar i möten och utbildningsprogram.

c) De administrativa kostnader och personalkostnader som förorsakas medlemsstaterna och stödmottagare som får stöd
från EUGFJ skall inte bäras av EUGFJ.

d) Förvärv av obebyggd mark.

e) Köp av begagnad utrustning.

f) Utgifter knutna till leasingkontrakt (skatter, ränta, försäkringskostnader m.m.).

g) Förhyrning i stället för inköp. Driftskostnader för det förhyrda.

4.
Medlemsstaterna får fastställa ytterligare villkor som preciserar de åtgärder och utgifter som inte är stödberättigande och
som avses i punkterna 1 och 3.

Artikel 8
c) är knutna till inköp eller lagring av olivolja eller bordsoliver
eller som påverkar deras pris,

d) är knutna till säljfrämjande åtgärder för olivolja eller bordsoliver,

e) är knutna till forskning,

f) skulle kunna snedvrida konkurrensen inom övrig ekonomisk
verksamhet som aktörsorganisationen inom olivsektorn bedriver.

Arbetsprogram och ansökan om godkännande
1.
Arbetsprogram som berättigar till gemenskapsfinansiering
enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 865/2004 skall genomföras under en period på högst tre år. Första perioden börjar
den 1 april 2006. Följande perioder börjar den 1 april vart
tredje år.

2.
Varje aktörsorganisation som godkänts i enlighet med
denna förordning får, före ett datum som medlemsstaten fastställer (dock senast den 15 februari varje år), lämna in en ansökan om godkännande för ett enda arbetsprogram.

Ansökan om godkännande skall omfatta följande:
2.
För att säkerställa att bestämmelserna i punkt 1 a följs,
skall aktörsorganisationerna skriftligen på sina egna och sina
medlemmars vägnar åta sig att i samband med åtgärder som
konkret finansieras enligt artikel 8 i förordning (EG) nr
865/2004 avstå från all finansiering enligt någon annan gemenskapsstödordning eller nationell stödordning.

3.
Vid genomförandet av de åtgärder som avses i artikel 5 är
bland annat följande utgifter inte stödberättigande:

a) Identifiering av den aktuella aktörsorganisationen inom olivsektorn.

b) Information om de urvalskriterier som anges i artikel 9.1.

c) Beskrivning, motivering och tidsplan för de föreslagna åtgärdernas genomförande.
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d) Utgiftsplan, fördelad per åtgärd och per åtgärdsområde enligt
artikel 5, och uppdelad i tolvmånadersperioder från och med
dagen för arbetsprogrammets godkännande, med åtskillnad
mellan allmänna kostnader, som inte får överstiga 2 % av de
totala kostnaderna, och övriga huvudsakliga kostnadsslag.

e) Finansieringsplan per åtgärdsområde enligt artikel 5, uppdelad i högst tolvmånadersperioder från och med dagen för
arbetsprogrammets godkännande, med angivande särskilt
av den gemenskapsfinansiering som söks, inbegripet förskott,
och av eventuella finansiella bidrag från aktörerna och bidrag
från medlemsstaten.

f) Beskrivning av kvantitativa och kvalitativa effektivitetsindikatorer som gör det möjligt att utvärdera programmet under
dess genomförande och i efterhand utifrån allmänna principer som medlemsstaten har fastställt.

g) Bevis på att det har ställts en banksäkerhet på ett belopp
som motsvarar minst 5 % av den sökta gemenskapsfinansieringen.

h) En ansökan om förskott enligt artikel 11.

i) Den deklaration som föreskrivs i artikel 7.2.

j) För branschorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer, identifiering av de aktörsorganisationer
som ansvarar för det faktiska genomförandet av de åtgärder
som delegerats ut.

k) För aktörsorganisationer som ingår i en producentsammanslutning eller en branschorganisation, ett intyg om att de
planerade åtgärderna i deras program inte ingår i en annan
ansökan om gemenskapsfinansiering i enlighet med denna
förordning.
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c) Utbredningen av den regionala zon som omfattas av arbetsprogrammet.

d) De varierande ekonomiska förhållanden i den berörda regionala zonen som det tagits hänsyn till i arbetsprogrammet.

e) Förekomsten av flera åtgärdsområden och storleken på aktörernas finansiella bidrag.

f) De kvantitativa och kvalitativa effektivitetsindikatorer som
medlemsstaten fastställt och som gör det möjligt att utvärdera programmet under dess genomförande och i efterhand.

Medlemsstaten skall beakta hur ansökningarna är fördelade mellan de olika typerna av aktörsorganisationer och hur omfattande
olivsektorn är i varje regional zon.

2.
Medlemsstaten får inte godkänna arbetsprogram som är
ofullständiga eller som innehåller oriktiga uppgifter, eller som
omfattar en åtgärd som inte berättigar till stöd enligt artikel 7.

3.
Medlemsstaten skall senast den 15 mars varje år informera
aktörsorganisationerna om vilka arbetsprogram som godkänts
och eventuellt om de arbetsprogram för vilka man har beviljat
motsvarande nationell finansiering.

För det slutliga godkännandet av ett arbetsprogram får det ställas som villkor att det görs de ändringar som medlemsstaten
anser nödvändiga. I sådana fall skall den berörda aktörsorganisationen lämna sitt godkännande senast 15 dagar efter det att
ändringarna meddelades.

4.
Om det föreslagna arbetsprogrammet inte godkänns skall
medlemsstaten omedelbart frisläppa den säkerhet som avses i
artikel 8.2 g.

Artikel 9
Urval och godkännande av arbetsprogram
1.
Medlemsstaten skall välja ut arbetsprogrammen på grundval av följande kriterier:

5.
Medlemsstaterna skall se till att gemenskapsfinansieringen
fördelas inom varje kategori av aktörsorganisationer med hänsyn till värdet av den olivolja som producerats eller saluförts av
aktörsorganisationernas medlemmar.

a) Programmets allmänna kvalitet och dess överensstämmelse
med den inriktning och de prioriteringar för olivsektorn i
den berörda regionala zonen som fastställts av medlemsstaten.

Ändring av arbetsprogram

b) Om aktörsorganisationen har tillräckliga resurser och ekonomisk trovärdighet för att genomföra de föreslagna åtgärderna.

1.
En aktörsorganisation får, enligt ett förfarande som medlemsstaten fastställer, begära ändring av sitt redan godkända
arbetsprograms innehåll och budget, men utan att dessa ändringar får medföra någon höjning av det belopp som hålls inne
enligt artikel 110i.4 i förordning (EG) nr 1782/2003.

Artikel 10
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2.
Begäran om ändring av ett arbetsprogram skall åtföljas av
handlingar i vilka det anges skäl för ändringarna, vilken typ av
ändring det rör sig om och vad de har för effekter. Aktörsorganisationen skall lämna in begäran till den behöriga myndigheten minst sex månader innan den berörda åtgärden börjar
genomföras.

3.
Om de aktörsorganisationer som ingår i en sammanslagen
aktörsorganisation före sammanslagningen hade egna arbetsprogram skall de genomföra sina program parallellt och separat
fram till den 1 januari året efter sammanslagningen. Aktörsorganisationerna skall därefter begära en sammanslagning av arbetsprogrammen i form av en ändring av sina respektive arbetsprogram i enlighet med punkterna 1 och 2.

Genom avvikelse från första stycket har medlemsstaterna rätt att
på begäran av aktörsorganisationerna i vederbörligen motiverade fall tillåta att de separata arbetsprogrammen genomförs
parallellt utan att de slås samman.

4.
Medlemsstatens behöriga myndighet skall senast två månader efter mottagandet av den begäran om ändring som avses i
punkt 2 och efter att ha gått igenom bifogade dokument meddela sitt beslut till den berörda aktörsorganisationen. Varje begäran om ändring för vilken beslut inte har fattats inom den
tidsfristen skall anses som godkänd.

5.
Om den gemenskapsfinansiering som aktörsorganisationen har fått är lägre än det godkända programmet får stödmottagarna justera sitt program till den erhållna finansieringen.
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3.
Medlemsstaten skall kontrollera att varje förskotterat belopp faktiskt har använts innan den betalar ut nästa belopp.

Denna kontroll skall göras av medlemsstaten på grundval av
den rapport som avses i artikel 13 eller på grundval av en
kontroll på plats enligt artikel 14.

4.
Ett villkor för de betalningar som avses i punkt 2 är att
den berörda aktörsorganisationen har ställt en säkerhet i enlighet med förordning (EEG) nr 2220/85 på ett belopp motsvarande 110 % av det förskottsbelopp som begärts. Det primära
kravet, i den mening som avses i artikel 20.2 i den förordningen, är att de åtgärder som anges i det godkända arbetsprogrammet genomförs.

Medlemsstaten skall omedelbart frisläppa den säkerhet som avses i artikel 8.2 g när den säkerhet som avses i första stycket har
ställts.

5.
De berörda aktörsorganisationerna får, före ett datum som
medlemsstaten fastställer (dock senast vid utgången av varje år
som arbetsprogrammet genomförs) ansöka om att den säkerhet
som avses i punkt 4 frisläpps upp till ett belopp som motsvarar
hälften av de faktiska utgifterna. Medlemsstaten skall fastställa
vilka styrkande handlingar som skall åtfölja ansökan, samt kontrollera dessa, och frisläppa de säkerheter som motsvarar de
berörda utgifterna, senast under den andra månaden efter det
att ansökan lämnades in.

Artikel 12
Artikel 11

Ansökan om gemenskapsfinansiering

Förskott

1.
För utbetalning av gemenskapsfinansieringen enligt artikel
8 i förordning (EG) nr 865/2004 skall aktörsorganisationen,
före ett datum som medlemsstaten fastställer (dock senast tre
månader efter utgången av varje år då arbetsprogrammet genomförs) ansöka om detta hos utbetalningsstället.

1.
En aktörsorganisation som har ansökt om förskott i enlighet med artikel 8.2 h, skall, på de villkor som anges i punkt 2
i den här artikeln, få ett förskott på totalt högst 90 % av de
stödberättigande utgifter som planeras för varje år som det
godkända arbetsprogrammet omfattar.

2.
Under den månad som följer efter starten av varje års
genomförande av det godkända arbetsprogrammet skall medlemsstaten göra en första utbetalning på en tredjedel av det
belopp som avses i punkt 1 till den berörda aktörsorganisationen.

En andra utbetalning på de återstående två tredjedelarna av det
belopp som avses i punkt 1 skall göras efter det att den kontroll
som föreskrivs i punkt 3 har genomförts.

Medlemsstaten får betala aktörsorganisationer det resterande beloppet av gemenskapsfinansieringen motsvarande varje års genomförande av arbetsprogrammet efter att ha kontrollerat, mot
bakgrund av rapporten enligt artikel 13 eller en kontroll på
platsen enligt artikel 14, att de båda förskottsbetalningar som
avses i artikel 11.2 faktiskt har använts.

Ansökningar om gemenskapsfinansiering som lämnas in efter
det datum som avses i första stycket skall avslås och de belopp
som eventuellt erhållits för gemenskapsfinansiering av programmet skall betalas tillbaka enligt förfarandet i artikel 17.
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2.
Ansökan om gemenskapsfinansiering skall göras enligt
den förlaga som medlemsstatens behöriga myndighet tillhandahåller. För att ansökan skall godtas skall den åtföljas av
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arbetsprogrammen under det föregående kalenderåret. Rapporterna skall omfatta

a) de etapper av arbetsprogrammet som genomförts eller som
håller på att genomföras,

a) handlingar som styrker

i) utgifterna under arbetsprogrammets genomförandeperiod
(fakturor och bankdokument som styrker deras betalning),

b) större förändringar av arbetsprogram,

c) utvärdering av resultaten på grundval av de indikatorer som
anges i artikel 8.2 f.
ii) att aktörernas och den berörda medlemsstatens eventuella
finansiella bidrag faktiskt har betalats.
För arbetsprogrammets sista genomförandeår skall en slutrapport ersätta de rapporter som föreskrivs i första stycket.
b) en rapport som innehåller

i) en exakt beskrivning av de programetapper som har
genomförts, uppdelad per åtgärdsområde enligt artikel 5,

ii) en förklaring av eventuella skillnader mellan de etapper
av arbetsprogrammet som medlemsstaten godkänt och
de etapper av arbetsprogrammet som faktiskt har genomförts, samt av de finansiella följderna,

iii) en utvärdering av arbetsprogrammet på grundval av de
indikatorer som anges i artikel 8.2 f.

3.
Ansökningar om finansiering som inte uppfyller villkoren
i punkterna 1 och 2 skall avslås. Den berörda aktörsorganisationen får lämna in en ny ansökan om finansiering inom en
tidsfrist som medlemsstaten fastställer.

4.
Ansökningar som rör utgifter som betalats mer än två
månader efter utgången av arbetsprogrammets genomförandeperiod skall avslås.

2.
För arbetsprogram som varar mindre än ett år skall slutrapporten lämnas in senast två månader efter det att programmet har avslutats.

3.
Slutrapporten skall bestå av en utvärdering av arbetsprogrammet och innehålla minst följande:

a) En redogörelse på grundval av minst de indikatorer som
anges i artikel 9.1 f och alla andra relevanta kriterier som
förklarar i vilken utsträckning de mål som satts upp i programmet har uppnåtts.

b) En förklaring av de ändringar som gjorts av arbetsprogrammet.

c) Upplysning om eventuella faktorer som bör beaktas vid utarbetandet av nästa arbetsprogram.

Artikel 14
Kontroller på plats

5.
Senast tre månader efter den dag då ansökan om finansiering och de åtföljande dokument som avses i punkt 2 lämnades in, och efter genomgången av de åtföljande dokumenten
och de kontroller som avses i artikel 14, skall medlemsstaten
betala ut gemenskapsfinansieringen och i förekommande fall
frisläppa den säkerhet som avses i artikel 8.2 g respektive artikel
11.4.

Artikel 13

1.
Medlemsstaterna skall kontrollera att villkoren för beviljande av gemenskapsfinansiering är uppfyllda, särskilt när det
gäller

a) villkoren för godkännande,

b) genomförandet av de godkända arbetsprogrammen, däribland bestämmelserna om investeringar,

Rapporter från aktörsorganisationerna
1.
Från och med 2007 skall aktörsorganisationerna före den
1 maj varje år lämna in årsrapporter om genomförandet av

c) de faktiska utgifterna i förhållande till den begärda finansieringen och det finansiella bidraget från de berörda aktörerna.
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2.
Den behöriga myndigheten skall ta fram en kontrollplan i
vilken det ingår stickprov på aktörsorganisationer enligt artikel
8.3 i förordning (EG) nr 865/2004. Den behöriga myndigheten
skall fastställa stickproven genom riskanalys så att
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a) dag och tid för kontrollen,

b) en förteckning över närvarande personer,
— alla producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer kontrolleras på plats minst en gång
efter förskottsutbetalningen och före slutbetalningen av gemenskapsfinansieringen,

— alla övriga aktörsorganisationer och branschorganisationer
kontrolleras varje år under genomförandeperioden för varje
godkänt arbetsprogram, utom om de under året har fått ett
förskott, då kontrollen skall göras efter utbetalningsdagen
för förskottet.

c) en förteckning över kontrollerade fakturor,

d) referenser till de utvalda fakturorna i bokföringen (inköpseller försäljningsregister, momsregister i vilka de utvalda fakturorna registrerats),

e) bankdokument som styrker att de utvalda beloppen betalats,
Om kontrollerna visar på oegentligheter skall den behöriga
myndigheten göra ytterligare kontroller under det innevarande
året och öka antalet kontrollerade aktörsorganisationer det påföljande året.

3.
Kontroller på plats skall göras utan förvarning. För att
underlätta kontrollarbetet får dock den kontrollerade aktörsorganisationen informeras högst 48 timmar i förväg.

4.
Den behöriga myndigheten skall välja vilka aktörsorganisationer som skall kontrolleras på grundval av en riskanalys
som beaktar

a) finansieringsbeloppet för det godkända arbetsprogrammet,

b) typen av åtgärder som finansieras inom arbetsprogrammet,

c) hur långt man kommit i arbetsprogrammets genomförande,

d) förhållanden som konstaterats vid kontrollerna på plats eller
vid genomgången under godkännandeförfarandet,

e) andra riskfaktorer som medlemsstaterna fastställer.

5.
Tiden för varje kontroll på plats skall överensstämma med
hur långt det godkända programmets genomförande har kommit.

Artikel 15

f) uppgifter om redan genomförda åtgärder som särskilt analyserats på plats.

Artikel 16
Korrigeringar och påföljder
1.
Om ett godkännande återkallas enligt artikel 3.3 på grund
av att aktörsorganisationen avsiktligt eller till följd av grov oaktsamhet inte har uppfyllt sina åtaganden, får aktörsorganisationen inte beviljas gemenskapsfinansiering för hela arbetsprogrammet, och den skall till den behöriga myndigheten betala
tillbaka ett belopp som motsvarar den finansiering som den inte
hade rätt till.

2.
Om en viss åtgärd inte genomförs i enlighet med arbetsprogrammet skall aktörsorganisationen uteslutas från finansiering för åtgärden i fråga. Detta gäller inte om aktörsorganisationen har lämnat in sakligt korrekta uppgifter eller på annat sätt
kan visa att den inte gjort fel.

3.
Om det har konstaterats oegentligheter i genomförandet
av arbetsprogrammet skall följande påföljder gälla för aktörsorganisationer:

a) Om det rör sig om oegentligheter på grund av vårdslöshet
skall aktörsorganisationen

i) uteslutas från finansiering för den berörda åtgärden, och

Kontrollrapporter
För varje kontroll på plats skall en rapport göras med en noggrann redogörelse för bland annat

ii) till den behöriga myndigheten betala ett belopp motsvarande den uteblivna finansieringen,
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b) Om det rör sig om en oegentlighet som gjorts uppsåtligt,
t.ex. oriktiga uppgifter, skall aktörsorganisationen

gifter som finansieras av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.

i) uteslutas från finansiering för hela arbetsprogrammet,

Artikel 18
Meddelanden från medlemsstaterna

ii) till den behöriga myndigheten betala ett belopp motsvarande den uteblivna finansieringen, och

1.
Senast den 31 januari 2006 skall de medlemsstater som
producerar olivolja underrätta kommissionen om de nationella
bestämmelser som antagits för genomförandet av denna förordning, och särskilt bestämmelser avseende

iii) uteslutas från gemenskapsfinansiering enligt artikel 8 i
förordning (EG) nr 865/2004 under hela treårsperioden
efter den period för vilken oegentligheten konstaterades.

a) de villkor för godkännande av aktörsorganisationer som avses i artikel 2.2,

4.
Korrigerings- eller påföljdsbelopp enligt denna artikel skall
återbetalas till utbetalningsstället och dras av från de utgifter
som finansieras av Europeiska utvecklings- och garantifonden
för jordbruket.

Artikel 17

b) de ytterligare villkor som preciserar de stödberättigande åtgärderna och som fastställts genom tillämpning av artikel
5.2,

c) de inriktningar och prioriteringar för olivsektorn som avses i
artikel 9.1 a och de kvantitativa och kvalitativa indikatorer
som avses i artikel 9.1 f,

Återvinning av felaktigt utbetalda belopp
1.
Om en felaktig utbetalning har gjorts, skall beloppet betalas tillbaka till medlemsstatens behöriga myndighet, i förekommande fall jämte ränta beräknad enligt punkt 2.

d) de bestämmelser för förskott som avses i artikel 11 och, i
förekommande fall, för betalning av den nationella finansieringen,

2.

e) genomförandet av kontroller enligt artikel 14 och korrigeringar och påföljder enligt artikel 16,

Räntan skall beräknas

a) på grundval av den tidsperiod som löpt mellan utbetalningen
och mottagarens återbetalning,

b) med den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar
för sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien,
och som gäller den dag den felaktiga utbetalningen gjordes,
ökad med tre procentenheter.

f) den tidsfrist som avses i artikel 12.3.

2.
Senast den 1 maj varje år som de godkända arbetsprogrammen genomförs skall medlemsstaterna lämna följande uppgifter till kommissionen:

a) Godkända aktörsorganisationer.
3.
Om en åtgärd som senare visar sig inte berättiga till stöd
har genomförts enligt det godkända arbetsprogrammet, får medlemsstaten besluta att betala ut finansieringen eller att inte återkräva redan utbetalda belopp om ett sådant beslut är tillåtet i
jämförbara fall som finansieras via den nationella budgeten och
om aktörsorganisationen inte har handlat vårdslöst eller uppsåtligt.

4.
Belopp som återkrävts eller betalats ut enligt denna artikel
skall återbetalas till utbetalningsstället och dras av från de ut-

b) Arbetsprogrammen och deras innehåll, uppdelade per typ av
aktörsorganisation, per åtgärdsområde och per regional zon.

c) Storleken på den finansiering som tilldelats varje arbetsprogram.

d) Tidsplanen för gemenskapsfinansieringen per budgetår för
hela arbetsprogrammets varaktighet.
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3.
Senast den 10 september varje år som det godkända arbetsprogrammet genomförs skall medlemsstaterna lämna en
rapport till kommissionen om genomförandet av denna förordning, innehållande minst följande:
a) Antal arbetsprogram som finansieras, stödmottagare, arealer,
kvarnar, bearbetningsfabriker samt de volymer olivolja och
bordsoliver som berörs.
b) Detaljuppgifter om de åtgärder som planeras inom vart och
ett av åtgärdsområdena.
c) Skillnader mellan planerade och faktiskt genomförda åtgärder och deras inverkan på utgifterna.
d) Beskrivning och utvärdering av resultaten, baserat främst på
de utvärderingar av arbetsprogrammen som avses i artikel
12.2 b iii.
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Artikel 19
Övergångsbestämmelse
1.
Medlemsstaterna får förskottera gemenskapsfinansieringen
för programmets första genomförandeår.
2.
Detta förskott får inte vara större än gemenskapsfinansieringen.
3.
Utgifter som följer av förskottsutbetalningen enligt punkt
2 skall redovisas som utgifter som uppkommit under perioden
16–31 oktober 2006.
Artikel 20
Upphävande
Förordning (EG) nr 1334/2002 skall upphöra att gälla.

e) Statistik över de kontroller som utförts enligt artiklarna 14
och 15 och de korrigeringar eller påföljder som tillämpats
enligt artikel 16.
f) Utgifter per arbetsprogram och åtgärdsområde och finansiella bidrag från gemenskapen, medlemsstaten och från aktörerna.
4.
De meddelanden som avses i denna artikel skall lämnas
elektroniskt enligt de anvisningar som kommissionen lämnar till
medlemsstaterna.

Artiklarna 9 och 10 samt artikel 11.3 i den förordningen skall
dock fortsätta att gälla för verksamhetsprogram som omfattar
regleringsåret 2004/05.
Artikel 21
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den sjunde 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 19 december 2005.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2081/2005
av den 19 december 2005
om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för år 2006 för maniok med ursprung i
Thailand
om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med
import- och exportlicenser för spannmål och ris (3).

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(5)

Mot bakgrund av gjorda erfarenheter och med hänsyn till
att gemenskapens koncession fastställer en total kvantitet
på 21 miljoner ton för fyra år, med en högsta årlig
kvantitet på 5 500 000 ton, är det lämpligt att fortsätta
tillämpa de åtgärder som gör det möjligt dels att, under
vissa omständigheter, underlätta övergången till fri omsättning för de produktkvantiteter som överstiger de
mängder som angetts i importlicenserna, dels att godkänna en överföring av de kvantiteter som motsvarar
skillnaden mellan de mängder som uppges i importlicenserna och de mindre mängder som faktiskt importerats.

(6)

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

(7)

Om de kvantiteter som det har ansökts om överstiger
tillgängliga kvantiteter bör det föreskrivas en mekanism
för minskning av kvantiteterna, så att den föreskrivna
årliga kvantiteten inte överskrids.

(8)

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

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

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

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

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

Importen till gemenskapsmarknaden av de berörda produkterna har traditionellt förvaltats per kalenderår, och
det är lämpligt att behålla detta system. En kvot för år
2006 bör därför öppnas.

Ett villkor för import av produkter enligt KN-nummer
0714 10 10, 0714 10 91 och 0714 10 99 bör vara att
det uppvisas en importlicens i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000
om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet
med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (2) och kommissionens
förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003

(1) EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.
(2) EGT L 152, 24 6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1856/2005 (EUT L 297, 15.11.2005, s. 7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
ÖPPNANDE AV KVOTEN

Artikel 1
1.
En tullkvot skall öppnas för perioden 1 januari–31 december 2006 för import av 5 500 000 ton maniok enligt KN-nummer 0714 10 10, 0714 10 91 och 0714 10 99 med ursprung i
Thailand.
(3) EUT L 189, 29.7.2003, s. 12. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1092/2004 (EUT L 209, 11.6.2004, s. 9).
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Värdetullen för kvoten skall vara 6 %.
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KAPITEL III
IMPORTLICENSER

Kvoten skall ha löpnummer 09.4008.

2.
De produkter som avses i punkt 1 skall omfattas av den
ordning som föreskrivs i denna förordning, på villkor att de
importeras enligt importlicenser som har utfärdats mot uppvisande av en exportlicens för export till gemenskapen, vilken
skall ha utfärdats av Department of Foreign Trade, Ministry of
Commerce, Government of Thailand (nedan kallad ”exportlicens”).

KAPITEL II
EXPORTLICENSER

Artikel 2

Artikel 4
Ansökningar om importlicenser för produkter enligt KN-nummer 0714 10 10, 0714 10 91 och 0714 10 99 med ursprung i
Thailand skall göras i enlighet med förordningarna (EG)
nr 1291/2000 och (EG) nr 1342/2003 och skall lämnas in
till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna samt åtföljas
av exportlicensen i original.

Exportlicensen i original skall behållas av den myndighet som
utfärdar importlicensen. Om ansökan om importlicens endast
omfattar en del av den kvantitet som anges i exportlicensen
skall emellertid det utfärdande organet på originalet uppge vilken kvantitet som har utnyttjats, stämpla det och sända tillbaka
det till den berörda parten.

1.
Exportlicensen skall upprättas i ett original och minst en
kopia på en blankett enligt förlagan i bilaga I.

Blankettens format skall vara cirka 210 × 297 mm. Originalet
skall upprättas på vitt papper med gult guillocherat bakgrundstryck som gör varje förfalskning med mekaniska eller kemiska
metoder synlig.

2.

Exportlicensen skall fyllas i på engelska.

3.
Originallicensen och kopiorna skall fyllas i antingen på
maskin eller för hand. I det senare fallet skall de fyllas i med
bläck och med tryckbokstäver.

4.
Varje exportlicens skall ha ett förtryckt serienummer, och
skall dessutom i det översta fältet vara försedd med ett licensnummer. Kopiorna skall ha samma nummer som originalet.

Artikel 3
1.
Exportlicensen skall vara giltig i etthundratjugo (120) dagar från dagen för utfärdande. Utfärdandedagen skall räknas in i
licensens giltighetstid.

Endast den kvantitet som angivits under utskeppningvikt på
exportlicensen skall komma i fråga för utfärdande av importlicens.

Artikel 5
Om det konstateras att de kvantiteter som faktiskt har lossats
under en viss leverans överstiger de kvantiteter som angivits på
den eller de importlicenser som utfärdats för leveransen skall de
behöriga myndigheterna som utfärdat importlicensen eller importlicenserna i fråga, på importörens begäran och så snart som
möjligt på elektronisk väg meddela kommissionen numret eller
numren på de thailändska exportlicenserna, numret eller numren på importlicenserna, överskottskvantiteten samt fartygets
namn.

Kommissionen skall ta kontakt med de thailändska myndigheterna så att nya exportlicenser kan utfärdas.

Licensen skall endast vara giltig om fälten är korrekt ifyllda och
om den är attesterad enligt punkt 2. Utskeppningsvikten skall
anges med siffror och med bokstäver.

I väntan på dessa får överskottskvantiteterna inte övergå i fri
omsättning på de villkor som anges i denna förordning, så
länge som nya importlicenser för de berörda kvantiteterna
inte läggs fram.

2.
Exportlicensen är korrekt attesterad om utfärdandedagen
uppges och om den är stämplad av det utfärdande organet och
undertecknad av den eller de personer som är bemyndigade att
underteckna den.

Nya importlicenser skall utfärdas på de villkor som anges i
artikel 10.
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Artikel 6

Artikel 8

Om det konstateras att de kvantiteter som faktiskt har lossats
under en viss leverans är högst 2 % större än de kvantiteter som
omfattas av den eller de framlagda importlicenserna, skall genom undantag från artikel 5 tredje stycket de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där produkterna övergår till fri omsättning, på importörens begäran tillåta övergång till fri omsättning för överskottskvantiteterna, om importören betalar en värdetull på högst 6 % och ställer en säkerhet som motsvarar
skillnaden mellan den tull som anges i gemensamma tulltaxan
och den tull som betalats.

Genom undantag från artikel 12 i förordning (EG) nr
1342/2003 skall säkerheten för de importlicenser som avses i
denna förordning vara 5 euro per ton.

Artikel 9
1.
Ansökan om importlicens och själva licensen skall i fält 8
innehålla uppgiften ”Thailand”.

2.
Säkerheten skall frisläppas när en kompletterande importlicens
för kvantiteterna i fråga har lagts fram för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där produkterna övergår till fri omsättning. Ansökan om kompletterande licens är inte underställd
kravet på den säkerhet för licensen som anges i artikel 15.2 i
förordning (EG) nr 1291/2000 och i artikel 8 i den här förordningen.

Den kompletterande licensen skall utfärdas på de villkor som
anges i artikel 10 och på villkor att en eller flera nya exportlicenser utfärdade av de thailändska myndigheterna läggs fram.

Importlicensen skall

a) i fält 24 innehålla en av de uppgifter som anges i bilaga III,

b) i fält 20 innehålla följande:

i) Namnet på det fartyg som anges i den thailändska exportlicensen.

ii) Den thailändska exportlicensens nummer och datum.
Den kompletterande importlicensen skall i fält 20 innehålla en
av de uppgifter som anges i bilaga II.

Säkerheten skall vara förverkad för de kvantiteter för vilka en
kompletterande importlicens inte lagts fram inom en tidsfrist på
fyra månader, utom i fall av force majeure, räknat från och med
dagen för godkännandet av den deklaration om övergång till fri
omsättning som avses i första stycket. Säkerheten skall vara
förverkad för de kvantiteter för vilka den kompletterande importlicensen inte har kunnat utfärdas enligt artikel 10 första
stycket.

När den behöriga myndigheten har avskrivit och attesterat den
kompletterande importlicensen i samband med frisläppandet av
den säkerhet som avses i första stycket, skall licensen så snart
som möjligt sändas tillbaka till det utfärdande organet.

3.
Importlicensen kan endast accepteras som stöd för deklarationen om övergång till fri omsättning om det bland annat
framgår av en kopia av det konossement som den berörde
lägger fram, att de produkter för vilka övergång till fri omsättning begärs, har transporterats till gemenskapen på det fartyg
som uppges på importlicensen.

4.
Med förbehåll för tillämpning av artikel 6 i den här förordningen och genom undantag från artikel 8.4 i förordning
(EG) nr 1291/2000 får den kvantitet som övergår till fri omsättning inte vara större än den som anges i fälten 17 och 18 i
importlicensen. Följaktligen skall siffran ”0” anges i fält 19 i
licenserna.

Artikel 10
1.
När ansökningarna omfattar större kvantiteter än de som
föreskrivs i artikel 1 skall kommissionen fastställa en procentandel för vilka kvantiteter som skall beviljas, eller avslå ansökningarna.

Artikel 7
Ansökningar om importlicens enligt den här förordningen skall
få lämnas in i alla medlemsstater, och utfärdade licenser skall
vara giltiga i hela gemenskapen.

Artikel 5.1 första stycket fjärde strecksatsen i förordning (EG)
nr 1291/2000 skall inte tillämpas på import som genomförs
inom ramen för den här förordningen.

2.
Importlicensen skall lämnas den femte arbetsdagen efter
den dag då ansökan lämnades in, med förbehåll för åtgärder
som kommissionen vidtar i enlighet med punkt 1.

3.
Om en procentandel har beviljats enligt punkt 1 kan ansökningarna dras tillbaka inom en tidsfrist på tio arbetsdagar
från den dag då dessa procentsatser offentliggjordes.
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Om ansökningarna dras tillbaka skall de licenser som beviljats
enligt punkt 2 återlämnas.
Ett sådant tillbakadragande skall innebära att säkerheten frisläpps. Säkerheten skall också frisläppas då ansökningarna avslås.
4.
Om de villkor som gäller för utfärdande av licensen inte är
uppfyllda får kommissionen i förekommande fall, efter samråd
med de thailändska myndigheterna, vidta lämpliga åtgärder.
Artikel 11
Trots vad som sägs i artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003,
skall importlicensens sista giltighetsdag motsvara exportlicensens sista giltighetsdag plus 30 dagar.
Artikel 12
1.
Medlemsstaterna skall varje arbetsdag på elektronisk väg
meddela kommissionen följande uppgifter om varje ansökan
om importlicens:
a) Vilken kvantitet som begärs för varje importlicens, i förekommande fall med angivelse av ”kompletterande importlicens”.

20.12.2005

b) Namnet på den som ansöker om importlicens.
c) Det exportlicensnummer som anges i licensens översta fält.
d) Exportlicensens utfärdandedag.
e) Den totala kvantitet för vilken exportlicensen utfärdats.
f) Exportörens namn, vilket anges i exportlicensen.
2.
Senast i slutet av första halvåret 2007 skall de myndigheter som ansvarar för utfärdandet av importlicenser till kommissionen på elektronisk väg översända den fullständiga förteckningen över de icke avskrivna kvantiteter som anges på baksidan av importlicenserna, fartygets namn, numret på avtalet för
transport till Europeiska gemenskapen samt de berörda exportlicensernas nummer.
KAPITEL IV
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2005.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
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BILAGA II
— på spanska:

Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 2081/2005,

— på tjeckiska:

Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 2081/2005,

— på danska:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2081/2005, artikel 6,

— på tyska:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2081/2005,

— på estniska:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2081/2005 artikkel 6,

— på grekiska:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2081/2005,

— på engelska:

Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 2081/2005,

— på franska:

Certificat complémentaire, article 6 du règlement (CE) no 2081/2005,

— på italienska:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2081/2005 articolo 6,

— på lettiska:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2081/2005 6. pants,

— på litauska:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2081/2005 6 straipsnio,

— på ungerska:

Kiegészítő engedély, 2081/2005/EK rendelet 6. cikk,

— på nederländska:

Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2081/2005,

— på polska:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2081/2005 art. 6,

— på portugisiska:

Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2081/2005,

— på slovakiska:

Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 2081/2005,

— på slovenska:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 2081/2005,

— på finska:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2081/2005 6 artikla,

— på svenska:

Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 2081/2005.
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BILAGA III
— på spanska:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2081/2005],

— på tjeckiska:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2081/2005),

— på danska:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 2081/2005),

— på tyska:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2081/2005),

— på estniska:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2081/2005),

— på grekiska:

Τελωνειακός δασμός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2081/2005],

— på engelska:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2081/2005),

— på franska:

Droits de douane limités a 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2081/2005],

— på italienska:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 2081/2005],

— på lettiska:

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2081/2005),

— på litauiska:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2081/2005),

— på ungerska:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2081/2005/EK rendelet),

— på nederländska:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2081/2005),

— på polska:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2081/2005),

— på portugisiska:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2081/2005],

— på slovakiska:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č 2081/2005),

— på slovenska:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2081/2005),

— på finska:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2081/2005),

— på svenska:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 2081/2005).
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2082/2005
av den 19 december 2005
om ändring av förordning (EG) nr 1497/2001 om införande av preliminära antidumpningstullar på
import av karbamid (urinämne) med ursprung i Vitryssland, Bulgarien, Kroatien, Estland, Libyen,
Litauen, Rumänien och Ukraina, om godtagande av ett åtagande som gjorts av den exporterande
tillverkaren i Bulgarien och om avslutande av förfarandet rörande import av karbamid (urinämne)
med ursprung i Egypten och Polen
ordningen om slutgiltig tull”) på import av karbamid
med ursprung i Bulgarien, Estland, Kroatien, Libyen, Litauen, Rumänien, Ukraina och Vitryssland. Vidare beviljas
genom denna förordning varor som producerats av
Chimco AD och av detta företag som direkt exporterats
till den första oberoende kunden i gemenskapen befrielse
från den slutgiltiga antidumpningstullen, med förbehåll
för de villkor som anges i förordningen, eftersom ett
åtagande från detta företag redan godtagits slutgiltigt i
förfarandets preliminära skede. Såsom anges i skäl 137
i förordningen om slutgiltig tull ändrades minimipriset i
åtagandet till följd av en ändring av nivån för undanröjande av skada.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22
december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som
inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad
”grundförordningen”), särskilt artiklarna 8 och 9, och

av följande skäl:

(1)

(2)

A. TIDIGARE FÖRFARANDE

B. ÖVERTRÄDELSER AV ÅTAGANDET

Den 21 oktober 2000 meddelade kommissionen genom
ett tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning att ett antidumpningsförfarande (2) skulle inledas
beträffande import av karbamid (nedan kallad ”den berörda produkten”) med ursprung i Bulgarien, Egypten,
Estland, Kroatien, Libyen, Litauen, Polen, Rumänien,
Ukraina och Vitryssland.

1. Skyldigheter för det företag som omfattas
av ett åtagande

Förfarandet resulterade i att det i juli 2001, genom kommissionens förordning (EG) nr 1497/2001 (3), infördes
preliminära antidumpningstullar på import av karbamid
med ursprung i Bulgarien, Estland, Kroatien, Libyen, Litauen, Rumänien, Ukraina och Vitryssland och att förfarandet rörande import av karbamid med ursprung i
Egypten och Polen avslutades.

(3)

I samma förordning godtog kommissionen ett åtagande
från Chimco AD, den exporterande tillverkaren i Bulgarien. Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1497/2001
skall den import till gemenskapen av den berörda produkten som tillverkats av detta företag vara befriad från
den preliminära antidumpningstullen, med förbehåll för
de villkor som anges i den förordningen.

(4)

En slutgiltig antidumpningstull infördes senare genom
rådets förordning (EG) nr 92/2002 (4) (nedan kallad ”för-

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).
(2) EGT C 301, 21.10.2000, s. 2.
(3) EGT L 197, 21.7.2001, s. 4.
(4) EGT L 17, 19.1.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning
(EG) nr 1107/2002 (EGT L 168, 27.6.2002, s. 1).

(5)

Enligt det åtagande som gjorts av Chimco AD är det
berörda företaget bland annat skyldigt att vid export av
den berörda produkten till gemenskapen ta ut priser som
minst motsvarar vissa i åtagandet angivna minimiimportpriser. Det minimipris som måste iakttas anges som ett
kvartalsvis vägt genomsnitt. Företaget åtar sig dessutom
att inte kringgå åtagandet genom att ingå kompensationsarrangemang med någon annan part.

(6)

För att åtagandet skall kunna övervakas på ett effektivt
sätt är Chimco AD vidare förpliktigat att till kommissionen lämna in kvartalsrapporter om sin totala exportförsäljning av den berörda produkten till gemenskapen.
Rapporterna skall innehålla uppgifter avseende alla fakturor som utfärdats under perioden för försäljning som
skett enligt villkoren i åtagandet och för vilken befrielse
från antidumpningstullen begärs. Uppgifterna i dessa försäljningsrapporter måste vara fullständiga och till alla
delar korrekta.

(7)

Det fastställs i åtagandet att kommissionen får komma
med ytterligare tekniska föreskrifter för hur åtagandet
skall övervakas och att företaget förbinder sig att samarbeta när det gäller att lämna alla uppgifter som av
kommissionen bedöms nödvändiga för att det skall
kunna säkras att åtagandet följs.
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2. Överträdelser av åtagandet
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

I december 2003 underrättades företaget av kommissionen om att ett nytt system för inlämnandet av de kvartalsvisa försäljningsrapporterna till gemenskapen skulle
ställas till företagets förfogande. Systemet skulle användas
för rapporteringen från och med 2004 under förutsättning att företaget samtyckte till detta.
Företaget sände tillbaka en deklaration om att det godtog
det nya rapporteringssystemet för åtaganden och att det
skulle fortsätta att iaktta sitt åtagande. De två första rapporterna inom ramen för det nya systemet lämnades in
till kommissionen på ett korrekt sätt.
För det tredje och fjärde kvartalet mottog kommissionen
dock inte rapporter inom ramen för rapporteringssystemet. Företaget underrättades om detta och gavs tillfälle
att avhjälpa situationen inom en rimlig tidsfrist. Kommissionen erhöll inget svar från företaget.
Företaget lämnade dessutom inte in några fler kvartalsvisa försäljningsrapporter för 2005 till kommissionen.
Företagets skyldighet att lämna in rapporter över sin försäljning till gemenskapen fullgjordes således inte.
Det faktum att företaget inte lämnade in rapporterna
enligt de tekniska föreskrifterna och att de kvartalsvisa
rapporterna uteblev utgjorde en överträdelse av åtagandet. Företaget underrättades därför skriftligen om de viktigaste omständigheter och överväganden på grundval av
vilka kommissionen hade för avsikt att återkalla godtagandet av företagets åtagande och att rekommendera att
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det skulle införas en slutgiltig antidumpningstull. Kommissionen erhöll inget svar från företaget, som nu befinner sig i ett konkursförfarande.
C. ÄNDRING AV FÖRORDNING (EG) nr 1497/2001
(13)

Mot bakgrund av ovanstående bör artikel 3 i förordning
(EG) nr 1497/2001, genom vilken ett åtagande från
Chimco AD godtas, utgå och artiklarna 4 och 5 i den
förordningen omnumreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Godtagandet av det åtagande som gjorts av Chimco AD skall
återkallas.
Artikel 2
1.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 1497/2001 skall utgå.

2.
Artikel 4 i förordning (EG) nr 1497/2001 skall betecknas
artikel 3.
3.
Artikel 5 i förordning (EG) nr 1497/2001 skall betecknas
artikel 4.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2005.
På kommissionens vägnar
Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2083/2005
av den 19 december 2005
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och 2004/18/EG avseende de
tröskelvärden som skall tillämpas vid upphandlingsförfaranden
(Text av betydelse för EES)

motvärde i euro, avrundat nedåt till närmaste tusental,
som svarar mot tröskelvärdena i avtalet. Tröskelvärdena i
direktiven överensstämmer dock inte med de motvärden
för tröskelvärdena i avtalet som omräknats för perioden
1 januari 2006–31 december 2007. De bör därför justeras.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
(3)

I syfte att minska antalet tillämpliga tröskelvärden
har man dessutom i direktiven 2004/17/EG och
2004/18/EG anpassat de tröskelvärden som inte följer
av avtalet till de tröskelvärden som följer av detta.
Tröskelvärdena bör därför justeras även av detta skäl.

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader (2), särskilt artikel 78,

(4)

Dessa ändringar påverkar inte nationella bestämmelser
om genomförande av direktiven 2004/17/EG och
2004/18/EG från och med de tröskelvärden som är lägre
än de som anges i direktiven.

efter att ha hört rådgivande kommittén för offentlig upphandling, och

(5)

Direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG bör därför
ändras i enlighet med detta.

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1), särskilt artikel 69,

av följande skäl:

(1)

(2)

Genom beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om
ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar och på
dess behörighetsområden, av avtalen i de multilaterala
förhandlingarna inom Uruguayrundan (1986–1994) (3),
godkände rådet avtalet om offentlig upphandling, nedan
kallat ”avtalet”, som bifogas bilaga 4 till det beslutet.
Enligt avtalet skall dess bestämmelser gälla när upphandlingens värde uppnår eller överskrider vissa belopp, nedan kallade ”tröskelvärden”, som uttrycks i särskilda dragningsrätter.

Ett av syftena med direktiven 2004/17/EG och
2004/18/EG är att upphandlande enheter och myndigheter som tillämpar dessa direktiv samtidigt skall kunna
uppfylla kraven i avtalet. Därför bör de tröskelvärden
som fastställs i direktiven och som berörs av avtalet
kontrolleras och i förekommande fall justeras uppåt eller
nedåt av kommissionen, så att de skall motsvara det

(1) EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Rättat i EUT L 358, 3.12.2004. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/51/EG
(EUT L 257, 1.10.2005, s. 127).
2
( ) EUT L 134, 30.4.2004, s. 114. Rättat i EUT L 351, 26.11.2004.
Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/75/EG
(EUT L 323, 9.12.2005, s. 55).
(3) EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 2004/17/EG skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 16 skall ändras på följande sätt:

a) I led a skall beloppet ”473 000 EUR” ersättas av
”422 000 EUR”.
b) I led b skall beloppet ”5 923 000 EUR” ersättas av
”5 278 000 EUR”.

2. Artikel 61 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall beloppet ”473 000 EUR” ersättas av
”422 000 EUR”.
b) I punkt 2 skall beloppet ”473 000 EUR” ersättas av
”422 000 EUR”.
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Artikel 2
Direktiv 2004/18/EG skall ändras på följande sätt:
1. Artikel 7 skall ändras på följande sätt:
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4. I artikel 63.1 första stycket skall beloppet ”5 923 000 EUR”
ersättas av ”5 278 000 EUR”.

5. Artikel 67.1 skall ändras på följande sätt:

a) I led a skall beloppet ”154 000 EUR” ersättas av
”137 000 EUR”.

a) I led a skall beloppet ”154 000 EUR” ersättas av
”137 000 EUR”.

b) I led b skall beloppet ”236 000 EUR” ersättas av
”211 000 EUR”.

b) I led b skall beloppet ”236 000 EUR” ersättas av
”211 000 EUR”.

c) I led c skall beloppet ”5 923 000 EUR” ersättas av
”5 278 000 EUR”.

c) I led c skall beloppet ”236 000 EUR” ersättas av
”211 000 EUR”.

2. Artikel 8 första stycket skall ändras på följande sätt:

Artikel 3

a) I led a skall beloppet ”5 923 000 EUR” ersättas av
”5 278 000 EUR”.

Kommissionens förordning (EG) nr 1874/2004 (1) skall upphöra att gälla den 1 januari 2006.

b) I led b skall beloppet ”154 000 EUR” ersättas av
”211 000 EUR”.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses vara
hänvisningar till denna förordning.

3. I artikel 56 skall beloppet ”5 923 000 EUR” ersättas av
”5 278 000 EUR”.

Artikel 4
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2005.
På kommissionens vägnar
Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 326, 29.10.2004, s. 17.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2084/2005
av den 19 december 2005
om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland,
Zimbabwe och Namibia
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

De kvantiteter för vilka det kan ansökas om licenser från
och med den 1 januari 2006 bör fastställas inom ramarna för den totala kvantiteten på 52 100 t.

(4)

Det bör understrykas att denna förordning inte påverkar
rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972
om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och
getter, svin och färskt kött eller köttprodukter (4).

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2286/2002 av den
10 december 2002 om den ordning som skall gälla för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av
jordbruksprodukter med ursprung i stater i Afrika, Västindien
eller Stilla havet (AVS) och om upphävande av förordning (EG)
nr 1706/98 (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
2247/2003 av den 19 december 2003 om fastställande av
tillämpningsföreskrifter inom sektorn för nötkött för rådets förordning (EG) nr 2286/2002 om ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien
och Stilla havet (AVS-staterna) (3), särskilt artikel 5 i denna, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande medlemsstater skall den 21 december 2005 utfärda
importlicenser för nötköttsprodukter, uttryckta i urbenat kött,
med ursprung i vissa AVS-stater, för nedanstående kvantiteter
och ursprungsländer:

Förenade kungariket:

— 34 t med ursprung i Botswana,
av följande skäl:
Artikel 2
(1)

Genom artikel 1 i förordning (EG) nr 2247/2003 är det
möjligt att utfärda importlicenser för nötköttsprodukter
med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland,
Zimbabwe och Namibia. Importen får dock inte överstiga
de kvantiteter som är fastställda för vart och ett av dessa
exporterande tredjeländer.

Licensansökningar kan, i enlighet med artikel 4.2 i förordning
(EG) nr 2247/2003, inges under loppet av de tio första dagarna
i januari 2006 för följande kvantiteter urbenat kött:

Botswana:
(2)

De licensansökningar som ingivits från den 1 till den 10
december 2005, uttryckta i urbenat kött, i enlighet med
förordning (EG) nr 2247/2003, överstiger för produkter
med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland,
Zimbabwe och Namibia inte de tillgängliga kvantiteterna
för dessa länder. Det är därför möjligt att utfärda importlicenser för de kvantiteter som det har ansökts om licens
för.

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1899/2004 (EUT L 328,
30.10.2004, s. 67).
(2) EGT L 348, 21.12.2002, s. 5.
(3) EUT L 333, 20.12.2003, s. 37. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1118/2004 (EUT L 217, 17.6.2004, s. 10).

18 916 t

Kenya:

142 t

Madagaskar:

7 579 t

Schweiz:

3 363 t

Zimbabwe:

9 100 t

Namibia:

13 000 t.
Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2005.
(4) EGT L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2005.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2085/2005
av den 19 december 2005
om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter
samt fjäderfäkött som ges in under december 2005 inom ramen för förordningarna (EG) nr
593/2004 och (EG) nr 1251/96 kan godtas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

de tillgängliga kvantiteterna och därför bör nedsättas med en
fastställd procentsats för att säkerställa en rättvis fördelning.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
593/2004 av den 30 mars 2004 om öppnande och förvaltning
av tullkvoter för ägg och äggalbumin (1), särskilt artikel 5.5 i
denna,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1251/96
av den 28 juni 1996 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött (2), särskilt artikel 5.5 i denna, och
av följande skäl:
De ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden
1 januari–31 mars 2006 underskrider eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna för vissa produkter varför dessa kan godkännas i sin helhet, medan de för andra produkter överskrider

Artikel 1
1.
De ansökningar om importlicens för perioden 1 januari–31 mars 2006 som ges in i enlighet med förordningarna
(EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 skall behandlas på det
sätt som avses i bilagan till denna förordning.
2.
För perioden 1 april–30 juni 2006 får ansökningar lämnas
in i enlighet med förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr
1251/96 för importlicenser som uppgår till den totala kvantitet
som anges i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2005.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 94, 31.3.2004, s. 10.
(2) EGT L 161, 29.6.1996, s. 136. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1043/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 24).
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BILAGA

Gruppnummer

Procentsats beviljade ansökningar om
importlicens som inlämnats under perioden 1 januari–31 mars 2006

E1

100,0

E2

40,047434

Total disponibel kvantitet för perioden
1 april–30 juni 2006
(t)

134 833,700
1 750,000

E3

100,0

9 257,817

P1

100,0

3 684,000

P2

100,0

3 861,500

P3
P4

1,754385
100,0

175,000
484,000
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2086/2005
av den 19 december 2005
om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i december
2005 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i
rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för
fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

de tillgängliga kvantiteterna och därför bör nedsättas med en
fastställd procentsats för att säkerställa en rättvis fördelning.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1431/94
av den 22 juni 1994 om föreskrifter för tillämpningen inom
fjäderfäköttsektorn av de importförfaranden som föreskrivs i
rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning
av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (1), särskilt artikel 4.4 i denna, och
av följande skäl:
De ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden 1
januari–31 mars 2006 underskrider eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna för vissa produkter varför dessa kan godkännas i sin helhet, medan de för andra produkter överskrider

Artikel 1
1.
Ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden 1 januari–31 mars 2006 i enlighet med förordning (EG)
nr 1431/94 skall godkännas i enlighet med bilagan till denna
förordning.
2.
För perioden 1 april–30 juni 2006 får ansökningar lämnas
in i enlighet med förordning (EG) nr 1431/94 för importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som anges i bilagan till
denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2005.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 156, 23.6.1994, s. 9. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1043/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 24).
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BILAGA

Gruppnummer

1
2
3
4
5

Andel beviljade ansökningar om importlicens som inlämnats under perioden
1 januari–31 mars 2006

1,261034
—
1,302083
1,620745
2,044989

Total disponibel kvantitet för perioden
1 april–30 juni 2006
(t)

1 775,00
2 550,00
825,00
450,00
175,00
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2087/2005
av den 19 december 2005
om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter
från fjäderfäsektorn som ges in under december 2005 inom ramen för förordning (EG) nr 2497/96
kan godtas
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2497/96
av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter vad avser
fjäderfäkött för den ordning som fastställs i associeringsavtalet
och interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Staten
Israel (1), särskilt artikel 4.5 i denna, och
av följande skäl:
De ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden
1 januari–31 mars 2006 överskrider de tillgängliga kvantiteterna och bör därför nedsättas med en fastställd procentsats
för att säkerställa en rättvis fördelning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
De ansökningar om importlicens för perioden 1 januari–31 mars 2006 som ges in i enlighet med förordning (EG)
nr 2497/96 skall behandlas på det sätt som avses i bilagan.
2.
För perioden 1 april–30 juni 2006 får ansökningar lämnas
in i enlighet med förordning (EG) nr 2497/96 för importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som anges i bilagan till
denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2005.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 338, 28.12.1996, s. 48. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 361/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 15).
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BILAGA

Gruppnummer

Procentsats beviljade ansökningar om importlicens
som inlämnats under
perioden 1 januari–31 mars 2006

Total disponibel kvantitet för perioden
1 april–30 juni 2006
(t)

I1

4,336409

381,50

I2

100,0

136,25
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2088/2005
av den 19 december 2005
om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i december 2005 skall
beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs
genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa
gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
De ansökningar om importlicens som inlämnas under
perioden 1 januari–31 mars 2006 beviljas i enlighet med förordning (EG) nr 1432/94 och i den utsträckning som anges i
bilaga I.
2.
Under perioden 1 april–30 juni 2006 kan ansökningar
om importlicens inlämnas för den kvantitet som anges i bilaga
II i denna förordning, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1432/94.

av följande skäl:
(1)

Vissa ansökningar om importlicens som lämnats in för
första kvartalet 2006 är mindre än de tillgängliga kvantiteterna och kan därför godkännas i sin helhet.

(2)

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

3.
Licenserna får bara användas för produkter som uppfyller
alla de veterinärmedicinska bestämmelser som för närvarande är
i kraft i gemenskapen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2005.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 156, 23.6.1994, s. 14. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 341/2005 (EUT L 53, 26.2.2005, s. 28).
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BILAGA I

Grupp

Andel beviljade ansökningar om importlicens som inlämnats för
perioden 1 januari–31 mars 2006

1

—

BILAGA II

(t)
Gruppnummer

Total tillgänglig kvantitet för perioden
1 april–30 juni 2006

1

3 500,0
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2089/2005
av den 19 december 2005
om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i december 2005 skall
beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden
1 januari–31 mars 2006
Det är nödvändigt att fastställa hur mycket gränsen får
överskridas under följande period.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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

1.
De ansökningar om importlicens som inlämnas under
perioden 1 januari–31 mars 2006 beviljas i enlighet med förordning (EG) nr 1458/2003 och i den utsträckning som anges i
bilaga I.

av följande skäl:

2.
För perioden 1 april–30 juni 2006 kan ansökningar om
importlicens inlämnas för den kvantitet som anges i bilaga II, i
enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1458/2003.

(1)

Vissa ansökningar om importlicens som lämnats in för
första kvartalet 2006 gäller kvantiteter som är mindre än
de tillgängliga kvantiteterna och kan därför godkännas i
sin helhet.

Artikel 1

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2005.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 208, 19.8.2003, s. 3. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 341/2005 (EUT L 53, 26.2.2005, s. 28).
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BILAGA I

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om importlicens som inlämnas för
perioden 1 januari–31 mars 2006 (i procent)

G2

100

G3

—

G4

—

G5

—

G6

—

G7

100

BILAGA II
(t)
Gruppnummer

Total disponibel kvantitet för perioden
1 april–30 juni 2006

G2

30 297,9

G3

5 000,0

G4

3 000,0

G5

6 100,0

G6

15 000,0

G7

5 300,0
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2090/2005
av den 19 december 2005
om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för
tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien
skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten
Israel om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 2 till associeringsavtalet
EG–Israel (3), 2003/914/EG av den 22 december 2003
om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan
Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko
om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av
protokoll nr 1 och 3 till associeringsavtalet EG–Konungariket Marocko (4) och 2005/4/EG av den 22 december
2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på
Västbanken och i Gaza om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokollen nr 1 och nr 2 till
interimsassocieringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och den palestinska myndigheten (5).

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

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

Enligt artikel 2.2 och artikel 3 i förordning (EEG) nr
4088/87 skall gemenskapens import- och producentpriser fastställas var fjortonde dag för enkla och dubbla
nejlikor samt storblommiga och småblommiga rosor
och dessa skall gälla i två veckor. I enlighet med 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, Jordanien och
Marocko samt Västbanken och Gazaremsan (2), skall priserna fastställas för två veckor i taget på grundval av
uppgifter från medlemsstaterna om viktade priser.

(2)

Dessa priser bör få fastställas utan tidsgräns så att det kan
beslutas vilka tullar som skall gälla.

(3)

Eftersom Cypern anslöt sig till Europeiska unionen den 1
maj 2004 bör det inte längre fastställas några importpriser för detta land.

(4)

Det behöver inte längre fastställas några importpriser för
Israel, Marocko eller Västbanken och Gazaremsan, eftersom avtal godkänts genom rådets beslut 2003/917/EG av
den 22 december 2003 om ingående av ett avtal genom

(5)

Mellan Förvatningskommittén för levande växter och
blomsterprodukters möten skall dessa årgärder vidras av
kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Gemenskapens produktions- och importpriser för enkla och
dubbla nejlikor samt storblommiga och småblommiga rosor
enligt artikel 1 i förordning (EEG) nr 4088/87 fastställs i bilagan
till den här förordningen för perioden 21 december 2005–
4 januari 2006.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 december 2005.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(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 72, 18.3.1988, s. 16. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 2062/97 (EGT L 289, 22.10.1997, s. 1).

(3) EUT L 346, 31.12.2003, s. 65.
(4) EUT L 345, 31.12.2003, s. 117.
(5) EUT L 2, 5.1.2005, s. 4.
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BILAGA
(EUR/100 stk)
Period: från den 21 december 2005 till den 4 januari 2006
Gemenskapens
produktionspriser

Gemenskapens
importpriser

Jordanien

Enkla
(nejlikor)

Dubbla
(nejlikor)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

20,99

11,92

45,33

15,62

Enkla
nejlikor

Dubbla
nejlikor

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

—

—

—

—
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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 21 november 2005
om ingående av ett protokoll om ändring av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien, å andra sidan, i fråga om en tullkvot för import till gemenskapen av socker och
sockerprodukter med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
(2005/914/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2
första stycket första meningen,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Den 28 februari 2005 bemyndigade rådet kommissionen
att inleda förhandlingar med f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien för att ändra förmånsavtalen i fråga om
import till gemenskapen av socker och sockerprodukter
med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
inom ramen för stabiliserings- och associeringsavtalet
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (1) (nedan kallat ”stabiliserings- och
associeringsavtalet”).
Förhandlingarna har avslutats med framgång, och gemenskapen bör ingå protokollet om ändring av stabiliseringsoch associeringsavtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Härmed godkänns på gemenskapens vägnar protokollet om
ändring av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan,
och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, i
fråga om en tullkvot för import till gemenskapen av socker och
sockerprodukter med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien.
Texten till protokollet åtföljer detta beslut.
Artikel 2
Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer
som skall ha rätt att underteckna protokollet med bindande
verkan för gemenskapen.
Artikel 3
Kommissionen skall anta tillämpningsföreskrifter för detta protokoll i enlighet med förfarandet i artikel 42 i förordning (EG)
nr 1260/2001.

Utfärdat i Bryssel den 21 november 2005.
(3)

Kommissionen bör anta de nödvändiga tillämpningsföreskrifterna för protokollet i enlighet med samma förfarande som gällde för genomförandet av rådets förordning
(EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (2).

(1) EUT L 84, 20.3.2004, s. 13.
(2) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004,
s. 16).

På rådets vägnar
J. STRAW

Ordförande
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20.12.2005

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/45

PROTOKOLL
om ändring av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, i fråga om
en tullkvot för import till gemenskapen av socker och sockerprodukter med ursprung i f.d.
jugoslaviska republiken Makedonien
EUROPEISKA GEMENSKAPEN,
nedan kallad ”gemenskapen”,
å ena sidan, och
F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN,
å andra sidan,

som beaktar följande:
(1)

Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, (nedan kallat ”stabiliserings- och associeringsavtalet”)
undertecknades i Luxemburg den 9 april 2001 och trädde i kraft den 1 april 2004.

(2)

Det har förts förhandlingar för att ändra förmånsavtalen i stabiliserings- och associeringsavtalet i fråga om import
till gemenskapen av socker och sockerprodukter med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(3)

De vederbörliga ändringarna i stabiliserings- och associeringsavtalet bör antas.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1
Stabiliserings- och associeringsavtalet ändras på följande sätt:

2. I tabellen i bilaga I till protokoll 3 skall hänvisningarna till
de produkter som omfattas av nummer 1702 i Kombinerade
nomenklaturen utgå.

1. Artikel 27 skall ändras på följande sätt:
a) I punkt 1 skall första stycket ersättas med följande:
”1.
Gemenskapen skall avskaffa de tullar, och avgifter
med motsvarande verkan, som rör import av jordbruksprodukter med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien, med undantag av de produkter som omfattas av nummer 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 och
2204 i Kombinerade nomenklaturen.”;
b) I punkt 2 skall följande stycke skall läggas till:
”Gemenskapen skall ge tullfritt tillträde för import till
gemenskapen av de produkter med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som omfattas av nummer 1701 och 1702 och 1702 i Kombinerade nomenklaturen, inom ramen för en årlig tullkvot på 7 000 ton
(nettovikt).”

Artikel 2
Detta protokoll skall utgöra en integrerad del av stabiliseringsoch associeringsavtalet.
Artikel 3
Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den månad som
följer på dagen för undertecknandet.
Artikel 4
Detta protokoll skall upprättas i två exemplar på respektive
parts samtliga officiella språk, vilka alla texter är lika giltiga.
Utfärdat i Bryssel den 21 november 2005.
För Europeiska gemenskapen

För f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien
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AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien, å andra sidan, i fråga om en tullkvot för import till gemenskapen av
socker och sockerprodukter med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 13 December 2005
H. E. Mr Sasko STEFKOV
Ambassador
Head of the Mission of the former
Yugoslav Republic of Macedonia
to the European Union
Dear Sir,
I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation
shall together take the place of signature of the Protocol amending the Stabilisation and Association
Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former
Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar products
originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community.
The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved by Decision of the Council
of the European Union on 21 November 2005. In accordance with its Article 3 this Protocol shall therefore
enter into force on the first day of the month following the date on which the Council receives your letter
of confirmation.
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
For the European Community

20.12.2005
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MISSION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA TO THE EUROPEAN COMMUNITIES

Brussels, 13 December 2005
Dear Sirs,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter regarding the signature of the Protocol amending
the Stabilization and Association Agreement between the European Communities and their Member States
and the Republic of Macedonia on a tariff quota for the import of sugar and sugar products originating in
the Republic of Macedonia into the Community.
I confirm the acceptance of my Government that this letter and your letter shall together take place of the
signature of the Protocol.
We note that the Protocol has been approved by Decision of the Council of the European Union on 21
November 2005 and that in accordance with its Article 3 this Protocol shall enter into force on the first day
of the month following the date on which the Council receives our letter of confirmation.
However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country
in the abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic
of Macedonia.
Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.
Ambassador,

Saško Stefkov
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COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 13 December 2005
H. E. Mr Sasko STEFKOV
Ambassador
Head of the Mission of the former
Yugoslav Republic of Macedonia
to the European Union
Av. Louise 209 A
1050 — BRUSSELS
Dear Sir,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.
The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the Former
Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the Protocol amending the Stabilisation and
Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and
the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, on a tariff quota for the imports of sugar and
sugar products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia into the Community, has been
accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in
whatever form or content of a denomination other than the ”former Yugoslav Republic of Macedonia”.
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
For the European Community
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 16 december 2005
om tillåtelse för Tjeckien, Estland, Cypern och Litauen att göra undantag från rådets direktiv
1999/105/EG om saluföring av skogsodlingsmaterial som lagrats mellan den 1 januari 2003 och
den 1 maj 2004
[delgivet med nr K(2005) 5160]
(2005/915/EG)
2003 och den 1 maj 2004. Om länderna inte beviljas
undantag från bestämmelserna i ovannämnda direktiv
kommer detta material inte att kunna saluföras.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
(5)

För att göra det möjligt för dessa länder att saluföra
lagrat skogsodlingsmaterial som framställts mellan den
1 januari 2003 och den 1 maj 2004 bör de, inom
sina respektive territorier fram till och med den 30 april
2007, tillåtas saluföra odlingsmaterial som har framställts
under ovannämnda period i enlighet med andra bestämmelser än de som fastställs i det ovannämnda direktivet.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och
skogsbruk.

med beaktande av anslutningsakten för Republiken Tjeckien,
Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland,
Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien, särskilt artikel 42, och

av följande skäl:

(1)

(2)

I enlighet med artikel 42 i anslutningsakten får kommissionen anta övergångsbestämmelser, om dessa är nödvändiga, för att underlätta övergången från den nuvarande ordningen i de nya medlemsstaterna till den som
följer av tillämpningen av gemenskapens veterinära och
fytosanitära bestämmelser. Dessa bestämmelser omfattar
reglerna om saluföring av skogsodlingsmaterial.

Enligt rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december
1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial (1) får skogsodlingsmaterial endast saluföras om det uppfyller kraven
i artikel 6.1 och 6.3.

(3)

Enligt direktiv 1999/105/EG får skogsodlingsmaterial
som lagrats före den 1 januari 2003 saluföras till dess
att lagren är tömda.

(4)

Tjeckien, Estland, Cypern och Litauen har informerat
kommissionen och de andra medlemsstaterna om att
de har lager av skogsodlingsmaterial som framställts
inom respektive lands territorium mellan den 1 januari

(1) EGT L 11, 15.1.2000, s. 17.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Genom undantag från artikel 6.1 och 6.3 i direktiv
1999/105/EG skall Tjeckien, Estland, Cypern och Litauen
inom sina respektive territorier fram till och med den 30 april
2007, tillåtas saluföra odlingsmaterial som framställts mellan
den 1 januari 2003 och anslutningsdagen, och som inte officiellt framställts i enlighet med bestämmelserna i direktivet.

Under denna period skall sådant odlingsmaterial endast saluföras inom de berörda medlemsstaternas respektive territorium.
Det skall klart framgå av etiketter eller dokument, officiella eller
andra, som satts fast på eller åtföljer odlingsmaterialet enligt
bestämmelserna i detta direktiv, att odlingsmaterialet uteslutande är avsett att saluföras i det berörda landet.
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Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2005.
På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen

20.12.2005
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BESLUT nr 1/2005 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN, SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET OM
ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE AV BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE, INTYG OCH
MÄRKNING MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AUSTRALIEN
av den 11 november 2005
om listning av ett organ för bedömning av överensstämmelse i den sektoriella bilagan om
fordonskomponenter
(2005/916/EG)
GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Australien,
särskilt artikel 12 i detta, och
av följande skäl:
Gemensamma kommittén har att fatta beslut om listning av ett organ för bedömning av överensstämmelse i
en sektoriell bilaga till avtalet.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. Det organ för bedömning av överensstämmelse som anges i bilagan till detta beslut skall upptas i
förteckningen över organ för bedömning av överensstämmelse i avsnitt II i den sektoriella bilagan om
fordonskomponenter.
2. Avtalsparterna har kommit överens om och kommer att upprätthålla den specifika räckvidden – när det
gäller produkter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse – för listningen av det organ för
bedömning av överensstämmelse som anges i bilagan.
Detta beslut, som upprättats i två exemplar, skall undertecknas av företrädare för Gemensamma kommittén
vilka bemyndigats att handla för parternas räkning i syfte att ändra avtalet. Beslutet får verkan dagen för det
sista undertecknandet.
Undertecknat i Canberra den 11 november 2005.
På Australiens vägnar

Undertecknat i Bryssel den 21 oktober 2005.
På Europeiska gemenskapens vägnar

Brian PHILLIPS

Andra KOKE
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BILAGA
Organ i Tyskland för bedömning av överensstämmelse som skall upptas i förteckningen över organ för
bedömning av överensstämmelse i avsnitt II i den sektoriella bilagan om fordonskomponenter

DEKRA Automobil GmbH
Technology Center
Automobil Test Center
Senftenberger Straße 30
D-01998 Klettwitz
Tfn (49-35754) 73 44 500
Fax (49-35754) 73 45 500

20.12.2005

20.12.2005
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BESLUT nr 2/2005 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN, SOM INRÄTTATS GENOM AVTALET OM
ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE AV BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE, INTYG OCH
MÄRKNING MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH AUSTRALIEN
av den 11 november 2005
om listning av ett organ för bedömning av överensstämmelse i den sektoriella bilagan om
elektromagnetisk kompatibilitet
(2005/917/EG)
GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Australien,
särskilt artikel 12, och
av följande skäl:
Gemensamma kommittén har att fatta beslut om listning av ett organ för bedömning av överensstämmelse i
en sektoriell bilaga till avtalet.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. Det organ för bedömning av överensstämmelse som anges i bilagan till detta beslut skall upptas i
förteckningen över organ för bedömning av överensstämmelse i avsnitt II i den sektoriella bilagan om
elektromagnetisk kompatibilitet.
2. Avtalsparterna har kommit överens om och kommer att upprätthålla den specifika räckvidden – när det
gäller produkter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse – för listningen av det organ för
bedömning av överensstämmelse som anges i bilagan.
Detta beslut, som upprättats i två exemplar, skall undertecknas av företrädare för Gemensamma kommittén
vilka bemyndigats att handla för parternas räkning i syfte att ändra avtalet. Beslutet får verkan dagen för det
sista undertecknandet.
Undertecknat i Canberra den 11 november 2005.
På Australiens vägnar

Undertecknat i Bryssel den 21 oktober 2005.
På Europeiska gemenskapens vägnar

Brian PHILLIPS

Andra KOKE
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BILAGA
Organ i Finland för bedömning av överensstämmelse som skall upptas i förteckningen över organ för
bedömning av överensstämmelse i avsnitt II i den sektoriella bilagan om elektromagnetisk kompatibilitet

Nordic Accredited Testing Laboratories Oy
NATLABS
POBox 677 (Koneenkatu 12)
FIN-05801 HYVINKÄÄ
Tfn (358-20) 475 26 00
Fax (358-20) 475 27 19

20.12.2005

20.12.2005
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EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 9 december 2005
om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2006
(ECB/2005/14)
(2005/918/EG)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 106.2, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Europeiska centralbanken (ECB) har från och med den 1
januari 1999 ensamrätt att godkänna den mängd mynt
som skall ges ut av de medlemsstater som har infört
euron (de deltagande medlemsstaterna).

De deltagande medlemsstaterna har för godkännande
lämnat in uppgifter till ECB om den mängd euromynt
som de beräknar ge ut under 2006, tillsammans med
förklaringar till beräkningsmetoden.

(miljoner EUR)
Utgivning under 2006 av mynt som skall
sättas i omlopp och utgivning av mynt för
samlare (ej avsedda att sättas i omlopp)

Belgien

145,5

Tyskland

500,0

Grekland

71,4

Spanien

625,0

Frankrike

362,0

Irland

76,0

Italien

772,4

Luxemburg

45,0

Nederländerna

60,0

Österrike

177,0

Portugal

150,0

Finland

60,0

Artikel 2
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Godkännande av den mängd euromynt som skall ges ut
2006
ECB godkänner härmed den mängd mynt som skall ges ut av de
deltagande medlemsstaterna under 2006 enligt vad som följer
av nedanstående tabell:

Slutbestämmelse
Detta beslut riktar sig till de deltagande medlemsstaterna.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 9 december 2005.
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

