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I
(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1162/2000
af 31. maj 2000
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/
94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til
importordningen for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1498/98 (2), særlig artikel 4, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne
for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der
er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66.
(2) EFT L 198 af 15.7.1998, s. 4.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 31. maj 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast
importværdi

0702 00 00

052
204
999
052
068
628
999
052
999
528
999
388
400
404
508
512
528
720
804
999
400
999

81,9
66,1
74,0
85,5
45,2
125,1
85,3
59,7
59,7
56,8
56,8
88,5
93,7
88,6
84,7
89,4
83,1
85,4
98,9
89,0
584,4
584,4

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 20 95

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2543/1999 (EFT L 307 af 2.12.1999, s. 46). Koden
»999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1163/2000
af 31. maj 2000
om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med
den 41. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1489/1999
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Efter gennemgang af tilbuddene bør de bestemmelser,
der er nævnt i artikel 1, fastsættes for den 41. dellicitation.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), særlig artikel 18, stk. 5, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1489/
1999 af 7. juli 1999 om en løbende licitation med
henblik på fastsættelse af en eksportafgift og/eller
eksportrestitution for hvidt sukker (2), foranstaltes dellicitationer med henblik på eksport af dette sukker.
I henhold til bestemmelserne i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1489/1999, fastsættes der i påkommende
tilfælde for den pågældende dellicitation et maksimalt
restitutionsbeløb især under hensyntagen til situationen
og den forventede udvikling på markedet for sukker i
Fællesskabet og på verdensmarkedet.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 41. dellicitation for hvidt sukker, ifølge forordning (EF)
nr. 1489/1999, fastsættes maksimumseksportrestitutionen til
47,150 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 252 af 25.9.1999, s. 1.
(2) EFT L 172 af 8.7.1999, s. 27.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1164/2000
af 31. maj 2000
om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i
sektoren for sukker
vedrører en ringe mængde, der ikke er repræsentativ for
markedet. Der skal heller ikke tages hensyn til tilbudspriser, som ikke kan anses for repræsentative for markedets faktiske udvikling.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
(5)

For at opnå sammenlignelige oplysninger vedrørende
melasse af standardkvalitet skal priserne alt efter kvaliteten af den tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes i
det omfang, der følger af anvendelsen af artikel 6 i
forordning (EØF) nr. 785/68.

(6)

Undtagelsesvis kan en repræsentativ pris i et begrænset
tidsrum opretholdes på uændret niveau, når den tilbudspris, der har tjent som grundlag for den foregående
konstatering af den repræsentative pris, ikke er kommet
til Kommissionens kendskab, og de foreliggende tilbudspriser, som ikke synes at være tilstrækkeligt repræsentative for markedets faktiske tendens, ville føre til pludselige og væsentlige ændringer i den repræsentative pris.

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/
95 af 23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
import af melasse inden for sektoren for sukker og om
ændring af forordning (EØF) nr. 785/68 (2), særlig artikel
1, stk. 2 og artikel 3, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 1422/95 fastsættes, at cif-prisen ved
import af melasse, i det følgende benævnt »den repræsentative pris«, fastsættes i overensstemmelse med
Kommissionens forordning (EØF) nr. 785/68 (3). Denne
pris fastsættes for den standardkvalitet, der er defineret i
artikel 1 i nævnte forordning.

(7)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen
for det pågældende produkt og den repræsentative pris,
bør der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i
artikel 3 i forordning (EF) nr. 1422/95. Såfremt importtolden suspenderes i medfør af artikel 5 i forordning (EF)
nr. 1422/95, bør der fastsættes særlige beløb for denne
told.

(2)

Den repræsentative pris for melasse beregnes for et EFgrænseovergangssted, som er Amsterdam. Denne pris
skal beregnes på grundlag af de gunstigste købsmuligheder på verdensmarkedet, som konstateres på grundlag
af noteringer eller priser på dette marked, der er justeret
under hensyntagen til eventuelle kvalitetsforskelle i
forhold til standardkvaliteten. Standardkvaliteten for
melasse blev defineret ved forordning (EØF) nr. 785/68.

(8)

Anvendelse af disse bestemmelser giver anledning til at
fastsætte de repræsentative priser og tillægsimporttolden
for de pågældende produkter som anført i bilaget til
nærværende forordning.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

(3)

(4)

Ved konstateringen af de gunstigste købsmuligheder på
verdensmarkedet skal der tages hensyn til samtlige
oplysninger om tilbud på verdensmarkedet, om konstaterede priser på vigtige markeder i tredjelande samt om
købekontrakter indgået i den internationale samhandel,
som Kommissionen har fået kendskab til enten gennem
medlemsstaterne eller på eget initiativ. Ved denne
konstatering kan et gennemsnit af flere priser lægges til
grund i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr.
785/68 på betingelse af, at dette gennemsnit kan anses
som repræsentativt for markedets faktiske tendens.
Der skal ikke tages hensyn til oplysningerne, når det ikke
drejer sig om produkter af sund og sædvanlig handelskvalitet, eller når den i tilbuddet nævnte pris kun

(1) EFT L 252 af 25.9.1999, s. 1.
(2) EFT L 141 af 24.6.1995, s. 12.
(3) EFT L 145 af 27.6.1968, s. 12.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De repræsentative priser og tillægstolden ved import af de i
artikel 1 i forordning (EF) nr. 1422/95 omhandlede produkter
fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2000.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
til forordning om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i
sektoren for sukker
(EUR)

Repræsentativ pris
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

Tillægstold
pr. 100 kg netto af det
pågældende produkt

Told, der skal opkræves
ved import som følge
af suspension, jf. artikel 5
i forordning (EF) nr. 1422/95,
pr. 100 kg netto
af det pågældende produkt (2)

1703 10 00 (1)

8,47

—

0

1703 90 00 ( )

8,87

—

0

KN-kode

1

(1) Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68, som ændret.
(2) Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse
produkter.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1165/2000
af 31. maj 2000
om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

tiden gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse
med bilaget til nærværende forordning —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), særlig artikel 18, stk. 5, tredje afsnit, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

De i bilaget til forordning (EF) nr. 1090/2000 fastsatte eksportrestitutioner for de produkter, som er nævnt i artikel 1, stk. 1,
litra a), i forordning (EF) nr. 2038/1999, i uforarbejdet stand og
ikke denaturerede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget.

(1)

Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker er
fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1090/
2000 (2), ændret ved forordning (EF) nr. 1110/2000 (3).

(2)

Anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 1090/2000 på de oplysninger, som
Kommissionen har kendskab til, fører til at ændre de for

Artikel 1

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 252 af 25.9.1999, s. 1.
(2) EFT L 124 af 25.5.2000, s. 10.
(3) EFT L 125 af 26.5.2000, s. 39.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 31. maj 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og
råsukker i uforarbejdet stand
Produktkode

Restitutionsbeløb
— EUR/100 kg —

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950

38,78
38,55
38,78
38,55

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

— EUR/1 % saccharose × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,4216
— EUR/100 kg —

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

42,16
44,15
42,16
— EUR/1 % saccharose × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,4216

( ) Dette beløb anvendes for råsukker med et udbytte på 92 %. Såfremt det udførte
råsukkers udbytte ikke udgør 92 %, beregnes størrelsen af den restitution, der skal
anvendes, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 19, stk. 4, i forordning
(EF) nr. 2038/1999.
(2) Denne fastsættelse blev suspenderet ved Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2689/85 (EFT L 255 af 26.9.1985, s. 12), ændret ved forordning (EØF)
nr. 3251/85 (EFT L 309 af 21.11.1985, s. 14).
1
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1166/2000
af 31. maj 2000
om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter
inden for sukkersektoren
udført i uforarbejdet stand, skal basisbeløbet for restitutionen være lig med en hundrededel af et beløb, som
beregnes under hensyntagen dels til forskellen mellem
den interventionspris for hvidt sukker, der gælder i
områder uden underskud inden for Fællesskabet i den
måned, for hvilken basisbeløbet er fastsat, og de noteringer eller priser for hvidt sukker, der er konstateret på
verdensmarkedet, dels til nødvendigheden af at skabe
ligevægt mellem anvendelsen af basisprodukter fra
Fællesskabet med henblik på udførsel af forarbejdede
produkter til tredjelande og anvendelsen af produkter fra
disse lande, som er godkendt til forædlingshandel.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), særlig artikel 18, stk. 5, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 2038/1999
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel
1, stk. 1, litra d), i forordningen, og priserne for disse
produkter i Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

I henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2135/95 af 7. september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner i sukkersektoren (2), er restitutionen for 100 kilogram af de
produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i
forordning (EF) nr. 2038/1999, og som udføres, lig med
basisbeløbet multipliceret med indholdet af saccharose, i
givet fald forhøjet med indholdet af andet sukker
omregnet til saccharose. Dette indhold af saccharose,
som konstateres for det pågældende produkt, bestemmes
efter bestemmelserne i artikel 3 i forordning (EF) nr.
2135/95.

(3)

I henhold til artikel 21, stk. 3, i forordning (EF) nr.
2038/1999 skal basisbeløbet for restitutionen for
sorbose udført i uforarbejdet stand være lig med basisbeløbet for restitutionen med fradrag af en hundrededel af
den gældende produktionsrestitution, der i henhold til
Rådets forordning (EØF) nr. 1010/86 af 25. marts 1986
om almindelige regler for produktionsrestitution for
sukker, der anvendes i den kemiske industri (3), senest
ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/
98 (4), gælder for de varer, som er nævnt i bilaget til den
pågældende forordning.

Ifølge artikel 21, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2038/1999
kan anvendelsen af basisbeløbet indskrænkes til visse af
de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), i
nævnte forordning.

(6)

I henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 2038/1999
kan der ydes restitution ved udførsel af de i artikel
1, stk. 1, litra f), g) og h), i forordningen omhandlede
varer i uforarbejdet stand. Restitutionens størrelse skal
bestemmes for 100 kg tørstof under særlig hensyntagen
til den restitution, der finder anvendelse ved udførsel af
varer henhørende under KN-kode 1702 30 91, til den
restitution, der finder anvendelse ved udførsel af varer
omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF)
nr. 2038/1999, og til de med de påtænkte udførsler
forbundne økonomiske aspekter. For produkterne i litra
f) og g) i nævnte stk. 1, ydes restitutionen kun for varer,
der opfylder betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr.
2135/95. For varerne i litra h) ydes restitutionen kun for
varer, der opfylder betingelserne i artikel 6 i forordning
(EF) nr. 2135/95.

(7)

Ovennævnte restitutioner skal fastsættes hver måned. De
kan ændres i mellemtiden.

(8)

Anvendelsen af disse bestemmelser fører til, at restitutionerne for de pågældende varer fastsættes som angivet i
bilaget til nærværende forordning.

(9)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

Ifølge artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2038/1999
med hensyn til de andre varer, der er nævnt i artikel
1, stk. 1, litra d), i nævnte forordning (EØF), og som er

(4)

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

(5)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

252 af 25.9.1999, s. 1.
214 af 8.9.1995, s. 16.
94 af 9.4.1986, s. 9.
159 af 3.6.1998, s. 38.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra
d), f), g) og h), i forordning (EF) nr. 2038/1999, fastsættes til de beløb, der er angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2000.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
til Kommissionens forordning af 31. maj 2000 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand
af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren
Produktkode

Restitutionsbeløb
— EUR/100 kg tørstof —

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

42,16
42,16
80,10

(2)
(2)
(4)

— EUR/1 % saccharose × 100 kg —

1702 60 95 9000

0,4216 (1)
— EUR/100 kg tørstof —

1702 90 30 9000

42,16

(2)

— EUR/1 % saccharose × 100 kg —

1702 90 60 9000
1702 90 71 9000
1702 90 99 9900

0,4216 (1)
0,4216 (1)
0,4216 (1) (3)
— EUR/100 kg tørstof —

2106 90 30 9000

42,16

(2)

— EUR/1 % saccharose × 100 kg —

2106 90 59 9000

0,4216 (1)

(1) Basisbeløbet anvendes ikke for sirup med en renhed under 85 % (forordning (EF) nr.
2135/95). Saccharoseindholdet bestemmes i henhold til artikel 3 i forordning (EF)
nr. 2135/95.
(2) Gælder kun for de i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95 nævnte produkter.
(3) Basisbeløbet anvendes ikke for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).
(4) Gælder kun for de i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95 nævnte produkter.

NB: Produktkoderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i
Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af
24.12.1987, s. 1).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1167/2000
af 31. maj 2000
om fastsættelse af importtold for ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

I forordning (EF) nr. 1503/96 er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 3072/95, for så
vidt angår importtold for ris.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i
kraft. Den forbliver ligeledes i kraft, hvis der ikke foreligger nogen notering fra den referencekilde, der er
fastsat i artikel 5 til forordning (EF) nr. 1503/96 i de to
uger forud for den næste periodiske fastsættelse.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for
importtold bør de markedskurser, der konstateres i en
referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1503/96 fører til
fastsættelsen af importtolden efter bilagene til nærværende forordning —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2072/98 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/
96 af 29. juli 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 3072/95 for så vidt angår importtold for
ris (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2831/98 (4), særlig
artikel 4, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 11 i forordning (EF) nr. 3072/95 er det fastsat,
at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1
omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den
fælles toldtarif. For de produkter, der er omhandlet i
stk. 2 i denne artikel, er importtolden dog lig med
interventionsprisen for disse produkter, på importtidspunktet, forhøjet med en vis procent, alt efter om det
drejer sig om afskallet eller sleben ris og med fradrag af
importprisen, for så vidt denne sats ikke overstiger
satserne i den fælles toldtarif.

(1)

I henhold til artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr.
3072/95 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de
repræsentative priser for det pågældende produkt på
verdensmarkedet eller på Fællesskabets importmarked
for dette produkt.

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Importtolden for ris som omhandlet i artikel 11, stk. 1 og 2, i
forordning (EF) nr. 3072/95 er fastsat i bilag I til nærværende
forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

329
265
189
351

af
af
af
af

30.12.1995, s. 18.
30.9.1998, s. 4.
30.7.1996, s. 71.
29.12.1998, s. 25.
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BILAG I
Fastsættelse af importtolden for ris og brudris
(EUR/t)
Importtold (5)
KN-kode

Tredjelande
(undtagen AVS-stater
og Bangladesh) (3)

AVS-stater
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
144,78
144,78
144,78
217,84
144,78
144,78
144,78
217,84
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
46,33
46,33
46,33
71,91
46,33
46,33
46,33
71,91
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
45,38

111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
68,05
68,05
68,05
104,58
68,05
68,05
68,05
104,58
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
(7)

Basmati
Indien
og Pakistan (6)

0,00

0,00

Egypten (8)

173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
108,59
108,59
108,59
163,38
108,59
108,59
108,59
163,38
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
105,00

(1) Importtolden for ris med oprindelse i AVS-staterne anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 1706/98 (EFT L 215 af 1.8.1998,
s. 12) og Kommissionens forordning (EF) nr. 2603/97 (EFT L 351 af 23.12.1997, s. 22), som ændret.
(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 1706/98 opkræves ingen importtold ved direkte indførsel af varer med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet i det
oversøiske franske departement Reúnion.
(3) Importtolden for indførsel af ris i det oversøiske franske departement Réunion er fastlagt i artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 3072/95.
(4) Importtolden for ris, med undtagelse af brudris (KN-kode 1006 40 00), med oprindelse i Bangladesh anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets
forordning (EØF) nr. 3491/90 (EFT L 337 af 4.12.1990, s. 1) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 862/91 (EFT L 88 af 9.4.1991, s. 7), som ændret.
(5) Indførsel af produkter med oprindelse i de oversøiske lande og territorier (OLT) er fritaget for importtold i henhold til artikel 101, stk. 1, i Rådets afgørelse 91/482/EØF
(EFT L 263 af 19.9.1991, s. 1), som ændret.
(6) Importtolden for afskallet ris af sorten Basmati med oprindelse i Indien og Pakistan nedsættes med 250 EUR/t (artikel 4a i forordning (EF) nr. 1503/96, som ændret).
(7) Told ifølge den fælles toldtarif.
(8) Importtolden for ris med oprindelse i og hidrørende fra Egypten anvendes i forbindelse med den ordning, der er fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 2184/96 (EFT L 292
af 15.11.1996, s. 1) og Kommissionens forordning (EF) nr. 196/97 (EFT L 31 af 1.2.1997, s. 53).
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BILAG II
Beregning af importtolden for ris

Uafskallet

Indica-arter

Japonica-arter

Brudris

Afskallet

Sleben

Afskallet

Sleben

(1)

217,84

455,00

144,78

455,00

(1)

a) Pris cif ARAG (EUR/ton)

—

329,99

279,89

427,40

314,72

—

b) Pris fob (EUR/ton)

—

—

—

395,35

282,67

—

c) Skibsfragt (EUR/ton)

—

—

—

32,05

32,05

—

d) Kilde

—

USDA

USDA

Operators

Operators

—

1. Importtold (EUR/ton)
2. Beregningselementer

(1) Told ifølge den fælles toldtarif.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1168/2000
af 31. maj 2000
om fastsættelse af importtold for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1253/1999 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/
96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for
korn (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2519/98 (4),
særlig artikel 2, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1766/92 er det fastsat,
at ved indførsel af de i nævnte forordnings artikel 1
omhandlede produkter opkræves toldsatserne i den
fælles toldtarif for de produkter, der er omhandlet i
artikel 10, stk. 2. I nævnte forordning er importtolden
dog lig med interventionsprisen for disse produkter,
forhøjet med 55 % og med fradrag af cif-importprisen
for den pågældende sending. Dog kan tolden ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(1)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EØF) nr.
1766/92 beregnes cif-importpriserne på grundlag af de
repræsentative priser for det pågældende produkt på
verdensmarkedet.

(2)

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 er der
fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF)
nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn.

(4)

Importtolden gælder, indtil en ny fastsættelse træder i
kraft. Den forbliver ligeledes i kraft, hvis der ikke foreligger nogen notering for den i bilag II til forordning (EF)
nr. 1249/96 omhandlede referencebørs i de to uger
forud for den næste periodiske fastsættelse.

(5)

For at sikre en korrekt gennemførelse af ordningen for
importtold bør de repræsentative markedskurser, der
konstateres i en referenceperiode, anvendes ved beregningen af importtolden, for så vidt angår de flydende
valutaer.

(6)

Anvendelsen af forordning (EF) nr. 1249/96 fører til
fastsættelsen af importtolden efter bilaget til nærværende
forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Importtolden for korn som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i
forordning (EØF) nr. 1766/92 er fastsat i bilag I til nærværende
forordning på grundlag af de elementer, der er fastsat i bilag II.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

181
160
161
315

af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
26.6.1999, s. 18.
29.6.1996, s. 125.
25.11.1998, s. 7.
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BILAG I
Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92

KN-kode

1001 10 00

Varebeskrivelse

Hård hvede af god kvalitet

Told ved indførsel pr. landevej,
flod eller hav fra havne
ved Middelhavet, Sortehavet
eller Østersøen (EUR/ton)

Told ved indførsel ad luftvejene,
pr. hav fra andre havne (2)
(EUR/ton)

6,24

0,00

af middelgod kvalitet (1)

16,24

6,24

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

15,46

5,46

1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd (3)

15,46

5,46

af middelgod kvalitet

57,19

47,19

af ringe kvalitet

69,60

59,60

1002 00 00

Rug

66,33

56,33

1003 00 10

Byg, til udsæd

66,33

56,33

1003 00 90

Byg, til andet end udsæd (3)

66,33

56,33

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

76,51

66,51

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (3)

76,51

66,51

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

66,33

56,33

(1) For hård hvede, der ikke opfylder minimumskvaliteten for hård hvede af middelgod kvalitet som omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 1249/96, gælder den told, der er
fastsat for blød hvede af ringe kvalitet.
(2) For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden
på:
— 3 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller
— 2 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Sverige, Finland eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.
(3) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 14 eller 8 EUR/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.
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BILAG II
Elementer til beregning af tolden
(perioden 16. maj 2000 til 30. maj 2000)
1. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:
Børsnoteringer

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

Notering (EUR/t)
Præmie for Golfen (EUR/t)
Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

middelgod
kvalitet (*)

US barley 2

134,99

122,98

112,98

102,34

171,17 (**)

161,17 (**)

111,08 (**)

6,36

3,94

7,67

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
26,95

(*) Negativ præmie (»discount«) på 10 EUR/t (artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96).
(**) Fob The Great Lakes.

2. Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf-Rotterdam: 19,07 EUR/t; The Great Lakes-Rotterdam: 28,18 EUR/t.
3. Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1169/2000
af 31. maj 2000
om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation
ensstemmelse med bilagene til nærværende forordning,
at ændre listen over medlemsstater eller områder af en
medlemsstat, hvor licitationen indledes, samt af de kvalitetsgrupper, der kan omfattes af interventionsopkøb.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
særlig artikel 47, stk. 8, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1627/89 af 9.
juni 1989 om opkøb af oksekød ved licitation (2), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1026/2000 (3), blev der
indledt opkøb ved licitation i visse medlemsstater eller
områder af en medlemsstat for visse kvalitetsgrupper.
Anvendelsen af artikel 47, stk. 3, 4 og 5, i forordning
(EF) nr. 1254/1999 samt nødvendigheden af at begrænse
intervention til de opkøb, der er nødvendige for at sikre
en rimelig markedsstøtte, fører til, på grundlag af de
noteringer, som Kommissionen har kendskab til, i over-

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til forordning (EØF) nr. 1627/89 erstattes med bilaget
til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 12. juni 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21.
(2) EFT L 159 af 10.6.1989, s. 36.
(3) EFT L 116 af 17.5.2000, s. 10.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA
Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo
1 del Reglamento (CEE) no 1627/89
Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1627/89 genannten Qualitätsgruppen
Κράτη µέλη ή περιοχές κρατών µελών και οµάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC)
No 1627/89
États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement
(CEE) no 1627/89
Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE)
n. 1627/89
In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en
kwaliteitsgroepen
Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.o 1 do artigo 1.o do
Regulamento (CEE) n.o 1627/89
Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät
Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Categoría A

Categoría C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κράτος µέλος ή περιοχές
κράτους µέλους

Κατηγορία Α

Κατηγορία Γ

Member States or regions
of a Member State

Category A

Category C

États membres ou régions
d'États membres

Catégorie A

Catégorie C

Stati membri o regioni
di Stati membri

Categoria A

Categoria C

Lidstaat of gebied
van een lidstaat

Categorie A

Categorie C

Estados-Membros ou regiões
de Estados-Membros

Categoria A

Categoria C

Jäsenvaltiot tai alueet

Luokka A

Luokka C

Medlemsstater eller regioner

Kategori A

Kategori C

U

France
Ireland
Northern Ireland

R

O

U

R

O

×
×

×
×
×
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1170/2000
af 31. maj 2000
om ændring af forordning (EF) nr. 1326/1999 om den foreløbige forsyningsopgørelse for De
Kanariske Øer for de kornprodukter, der er omfattet af den ordning, som er fastsat i artikel 2-5 i
Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92
bearbejder produkter, som er bestemt til det lokale
marked eller traditionelt forsendes til det øvrige EF.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(3)

I henhold til artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1601/92
blev der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1326/
1999 (3) fastsat en opgørelse over forsyningsbehovene
for kornprodukter i De Kanariske Øer for 1999/2000.
For at imødekomme behovene i sidstnævnte region er
det nødvendigt at ændre nævnte foreløbige forsyningsopgørelse. Forordning (EF) nr. 1326/1999 bør derfor
ændres.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 af
15. juni 1992 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer (1), senest ændret ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1257/1999 (2), særlig
artikel 2 og artikel 3, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

De produktmængder, der omfattes af den særlige forsyningsordning, fastlægges i forbindelse med den foreløbige forsyningsopgørelse, der udarbejdes periodisk, og
som kan revideres løbende afhængigt af markedsbehovene og under hensyntagen til den lokale produktion og
det traditionelle handelsmønster.
Efter artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1601/92 omfatter
foranstaltningerne forsyninger til konsum og forarbejdning på øgruppen til de i forordningens bilag anførte
produkter. Behovene vurderes hvert år i forbindelse med
en foreløbig forsyningsopgørelse, der kan justeres i løbet
af anvendelsesperioden efter udviklingen i øernes behov.
Der kan udarbejdes en særskilt forsyningsopgørelse for
behovene hos de virksomheder, der forarbejder eller

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til forordning (EF) nr. 1326/1999 affattes som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 173 af 27.6.1992, s. 13.
(2) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.

(3) EFT L 157 af 24.6.1999, s. 35.
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BILAG
»BILAG
FORSYNINGSOPGØRELSE FOR DE KANARISKE ØER: KORNPRODUKTER OG GLUCOSE FOR PERIODEN
1. JULI 1999 TIL 30. JUNI 2000
(tons)
KN-kode

1001 90 (1)
1001 10 (1)
1003 (1)
1004 (1)
1005 (1)
1103 11 50
1103 13
1103 19
1103 21 til 1103 29
1107
ex 1702 (2)

Produkt

Blød hvede
Hård hvede
Byg
Havre
Majs
Groft mel af hård hvede
Groft mel af majs
Groft mel af andre kornarter
Pellets
Malt
Glucose

(1) De fastsatte mængder kan overskrides med indtil 25 %, såfremt den samlede mængde for alle varer overholdes.
(2) Bortset fra varer i KN-kode 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 og 1702 90 30.«

Mængde

150 000
0
30 000
4 000
180 000
5 200
3 350
0
0
16 700
1 500
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1171/2000
af 31. maj 2000
om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i
form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1255/1999 ydes støtte for skummetmælk, som er
produceret inden for Fællesskabet og forarbejdet til
kasein, hvis denne mælk og kaseinat, der er produceret
med denne mælk, opfylder visse betingelser.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15.
december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse
af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 494/
1999 (5), godkender levering til industrier, der fremstiller
visse varer af smør og fløde til nedsatte priser.

(6)

På grundlag af overslagene over udgifter og de disponible budgetmidler er det fortsat nødvendigt at sikre en
stram styring.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
15. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1255/1999 kan forskellen mellem priserne i den internationale handel for de produkter, der er nævnt i artikel
1, litra a), b), c), d), e) og g), i den pågældende forordning, og priserne inden for Fællesskabet dækkes af en
eksportrestitution. Kommissionens forordning (EF) nr.
1222/94 af 30. maj 1994 om fastsættelse af almindelige
gennemførelsesregler for ydelse af eksportrestitutioner
og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres
i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag
I (2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 238/2000 (3),
specificerer sådanne af disse produkter, for hvilke der
bør fastsættes en restitutionssats, der skal anvendes ved
deres udførsel i form af varer, som er nævnt i bilaget til
forordning (EF) nr. 1255/1999.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 1, første afsnit, i forordning
(EF) nr. 1222/94 skal restitutionssatsen pr. 100 kg af
hvert af de basisprodukter, der tages i betragtning, fastsættes for hver måned.

(3)

Artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1222/94
bestemmer, at der ved fastsættelsen af restitutionssatsen
skal tages hensyn til eventuelle produktionsrestitutioner,
støtte eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, som skal anvendes i alle medlemsstaterne i
henhold til bestemmelserne i forordningen om den
fælles markedsordning i den pågældende sektor med
hensyn til de basisprodukter, der er nævnt i bilag A til
den pågældende forordning, eller dermed ligestillede
produkter.

( ) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.
(2) EFT L 136 af 31.5.1994, s. 5.
(3) EFT L 24 af 29.1.2000, s. 45.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
De restitutionssatser, der skal anvendes for de basisprodukter, der er anført i bilag A til forordning (EF) nr. 1222/94,
nævnt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999 og udført i
form af varer, der er nævnt i bilaget til forordning (EF) nr.
1255/1999, fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning.
2.
Der fastsættes ingen restitutionssatser for de produkter,
der er nævnt i det forudgående stykke, men ikke omfattes af
bilaget.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2000.

1

(4) EFT L 350 af 20.12.1997, s. 3.
(5) EFT L 59 af 6.3.1999, s. 17.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

BILAG
til Kommissionens forordning af 31. maj 2000 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for
visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I
(EUR/100 kg)
KN-kode

ex 0402 10 19

Varebeskrivelse

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller
andre sødemidler, med fedtindhold på under 1,5 vægtprocent (PG 2):
a) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 3501
b) for så vidt angår udførsel af andre varer

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Restitutionssatser

—
58,73

Mælkepulver, som granulat eller i anden fast form, ikke tilsat sukker eller
andre sødemidler, med fedtindhold på 26 vægtprocent (PG 3):
a) for så vidt angår udførsel af varer, der i form af produkter, som er ligestillet
med PG 3, indeholder smør eller fløde til nedsat pris, og som er fremstillet
på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97

64,82

b) for så vidt angår udførsel af andre varer

81,18

Smør, med et fedtindhold på 82 vægtprocent (PG 6):
a) for så vidt angår udførsel af varer, der indeholder smør eller fløde til nedsat
pris, og som er fremstillet på de betingelser, som er fastsat i forordning (EF)
nr. 2571/97

67,35

b) for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 2106 90 98
med et mælkefedtindhold på 40 vægtprocent og derover

169,60

c) for så vidt angår udførsel af andre varer

162,35
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2000
af 31. maj 2000
om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af
varer uden for traktatens bilag I
kommende måneder kan ikke forudses på nærværende
tidspunkt.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(5)

De forpligtelser, der blev indgået om restitutioner, der
kan ydes ved udførsel af landbrugsprodukter, der er
iblandet varer uden for traktatens bilag I, kan bringes i
fare ved forudfastsættelsen af høje restitutionssatser. Der
bør derfor træffes beskyttelsesforanstaltninger i disse
situationer uden dermed at forhindre indgåelsen af langfristede kontrakter. Fastsættelsen af en specifik restitutionssats for forudfastsættelsen af restitutionerne er en
foranstaltning, der kan sikre disse forskellige målsætninger.

(6)

Artikel 4, stk. 5, litra b), i forordning (EF) nr. 1222/94
fastslår, at i mangel på bevis, som omtalt i artikel 4, stk.
5, litra a), i samme forordning, skal en nedsat eksportrestitution fastsættes, idet der tages hensyn til produktionsrestitutionen i overensstemmelse med Rådets forordning
(EØF) nr. 1010/86 (4), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1148/98 (5), for det anvendte
basisprodukt i den for varen antagne produktionsperiode.

(7)

På grundlag af overslagene over udgifter og de disponible budgetmidler er det fortsat nødvendigt at sikre en
stram styring.

(8)

Forvaltningskomitéen for Sukker har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), særlig artikel 18, stk. 5, litra a) og stk. 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

I henhold til artikel 18, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr.
2038/1999 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne for de i artikel 1, stk. 1, litra a), c), d), f), g) og h), i
nævnte forordning omhandlede produkter og EF-priserne udlignes ved en eksportrestitution, når disse
produkter udføres i form af varer, der er angivet i bilaget
til nævnte forordning i Kommissionens forordning (EF)
nr. 1222/94 af 30. maj 1994 om fastsættelse af almindelige gennemførelsesregler for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af kriterierne for fastsættelse af
restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der
udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens
bilag I (2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 701/
2000 (3), præciseres det, for hvilke af disse produkter der
skal fastsættes en restitutionssats, der gælder ved disse
produkters udførsel i form af varer, der er anført i bilag I
til forordning (EF) nr. 2038/1999.

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1222/
94 skal restitutionssatsen fastsættes for hver måned pr.
100 kg af hvert af basisprodukterne.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
(3)

Artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2038/1999 samt
artikel 11 i den landbrugsaftale, der blev indgået i
forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger
under Uruguay-runden, indebærer, at eksportrestitutionen for et produkt, der er iblandet en vare, ikke må
være større end restitutionen for dette produkt, når det
udføres i uændret stand.

(4)

De restitutioner, der er fastsat i nærværende forordning,
kan forudfastsættes. Markedssituationen for de

( ) EFT L 252 af 25.9.1999, s. 1.
(2) EFT L 136 af 31.5.1994, s. 5.
(3) EFT L 83 af 4.4.2000, s. 6.

De restitutionssatser, der gælder for de i bilag A til forordning
(EF) nr. 1222/94 og de i artikel 1, stk. 1 og 2, i forordning (EF)
nr. 2038/1999 nævnte basisprodukter, som udføres i form af
varer, der er nævnt i bilag I til forordning (EF) nr. 2038/1999,
fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2000.

1

(4) EFT L 94 af 9.4.1986, s. 9.
(5) EFT L 159 af 3.6.1998, s. 38.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

BILAG
til Kommissionens forordning af 31. maj 2000 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for
visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I
Restitutionssatser i EUR/100 kg
Produkt

i tilfælde af forudfastsættelse af restitutionerne

i andre tilfælde

—

—

42,16

42,16

Hvidt sukker:
— i medfør af artikel 4, stk. 5, litra b) i forordning
(EF) nr. 1222/94
— i alle andre tilfælde
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1173/2000
af 31. maj 2000
om fastsættelse for perioden fra 1. juli 2000 til 30. juni 2001 af gennemførelsesbestemmelserne for
toldkontingenterne for oksekød med oprindelse i Estland, Letland og Litauen
kontingenter for perioden fra 1. juli 2000 til 30. juni
2001.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(2)

Den risiko for spekulation, der består i de pågældende
ordninger for oksekød, gør det nødvendigt at fastlægge
nøjagtige betingelser for de erhvervsdrivendes adgang til
nævnte ordninger. For at kontrollere overholdelsen af
disse betingelser er det nødvendigt, at ansøgningen
indgives i den medlemsstat, hvor importøren er opført i
momsregistret.

(3)

Det bør fastsættes, at importrettighederne tildeles efter
en betænkningstid og eventuelt ved anvendelse af en
standardprocentsats for nedsættelse.

(4)

Samtidig med, at der erindres om bestemmelserne i aftalerne for at sikre, at produktets oprindelse er korrekt,
bør det fastsættes, at nævnte ordning forvaltes ved hjælp
af importlicenser. Der bør i dette øjemed, bl.a. fastsættes
bestemmelser for indgivelse af ansøgninger samt for de
oplysninger, som skal anføres på ansøgningerne og i
licenserne, idet der herved eventuelt sker en fravigelse fra
eller en supplering af visse bestemmelser i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 af 16. november
1988 om fælles gennemførelsesbestemmelser for
import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (5), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1127/1999 (6), og Kommissionens
forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om
gennemførelsesbestemmelser for ordningen med importog eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af
forordning (EØF) nr. 2377/80 (7), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2648/98 (8).

(5)

For at undgå spekulation bør udstedelsen af importlicenser for en erhvervsdrivende begrænses til den
mængde, som der er tildelt ham importrettigheder for.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
særlig artikel 32, stk. 1,
under henvisning til Rådets afgørelse nr. 98/677/EF af 18. maj
1998 om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber
og deres medlemsstater på den ene side og Republikken
Litauen på den anden side for at tage hensyn til Republikken
Finlands, Kongeriget Sveriges og Republikken Østrigs tiltrædelse af Den Europæiske Union og resultaterne af landbrugsforhandlingerne under Uruguay-runden, også forbedringerne af
den eksisterende præferenceordning (2), særlig artikel 2,
under henvisning til Rådets afgørelse nr. 1999/86/EF af 18. maj
1998 om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber
og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland
på den anden side for at tage hensyn til Republikken Finlands,
Kongeriget Sveriges og Republikken Østrigs tiltrædelse af Den
Europæiske Union og resultaterne af landbrugsforhandlingerne
under Uruguay-runden, også forbedringerne af den eksisterende
præferenceordning (3), særlig artikel 2,
under henvisning til Rådets afgørelse nr. 1999/790/EF af 18.
maj 1998 om indgåelse af en protokol om tilpasning af
handelsaspekterne i Europaaftalen mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side for at tage hensyn til Republikken Finlands, Kongeriget Sveriges og Republikken Østrigs
tiltrædelse af Den Europæiske Union og resultaterne af landbrugsforhandlingerne under Uruguay-runden, også forbedringerne af den eksisterende præferenceordning (4), særlig artikel
2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

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

EFT
EFT
EFT
EFT

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Ifølge afgørelserne 98/677/EF, 1999/86/EF og 1999/
790/EF skal der åbnes visse årlige toldkontingenter for
oksekødsprodukter. Indførsler i henhold til disse kontingenter er omfattet af en toldnedsættelse på 80 % af
tolden i den fælles toldtarif (FTT). Det er nødvendigt at
fastsætte gennemførelsesbestemmelserne for disse

1.
I perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001 kan der efter
bestemmelserne i nærværende forordning indføres:

L
L
L
L

(5)
(6)
(7)
(8)

160 af 26.6.1999, s. 21.
321 af 30.11.1998, s. 1.
29 af 3.2.1999, s. 9.
317 af 10.12.1999, s. 1.

Artikel 1

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

331
135
143
335

af
af
af
af

2.12.1988, s. 1.
29.5.1999, s. 48.
27.6.1995, s. 35.
10.12.1998, s. 39.
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— 1 875 t fersk, kølet eller frosset oksekød henhørende under
KN-kode 0201 og 0202 med oprindelse i Litauen, Letland
og Estland. Kontingentet har løbenr. 09.4561
— 250 t produkter henhørende under KN-kode 1602 50 10
med oprindelse i Letland. Kontingentet har løbenr.
09.4562.
2.
Toldsatserne i den fælles toldtarif nedsættes med 80 % for
de mængder, der er nævnt i stk. 1.

2.

— af den erhvervsdrivende, som har fået tildelt importrettigheder efter artikel 3, stk. 3. De importrettigheder, der
tildeles en erhvervsdrivende, giver ham ret til at få udstedt
importlicenser for en mængde, der er lig med de tildelte
rettigheder.

— i tilfælde af artikel 1, stk. 1, første led: angivelse af
oprindelseslande
— i tilfælde af artikel 1, stk. 1, andet led: angivelsen
»Letland«.
Licensen forpligter til indførsel fra et eller flere af de angivne
lande
b) rubrik nr. 16: angivelse af en af de KN-kodegrupper, der er
anført i et og samme led:

3.
For hver af de i henholdsvis artikel 1, stk. 1, første eller
andet led, omhandlede produktgrupper:
— skal ansøgningen om importrettigheder vedrøre en mængde
på mindst 15 t produktvægt, uden at den disponible
mængde overskrides

Licensansøgningen og licensen skal indeholde følgende:

a) i rubrik nr. 8:

1.
For at få adgang til de i artikel 1 omhandlede importkontingenter skal ansøgeren være en fysisk eller juridisk person,
som ved ansøgningens indgivelse på en for medlemsstatens
myndigheder tilfredsstillende måde godtgør, at han i løbet af de
sidste 12 måneder mindst én gang har handlet med oksekød
med tredjelande.
2.
Ansøgninger om importrettigheder kan kun indgives i
den medlemsstat, hvor ansøgeren er opført i et momsregister.

Ansøgninger om importlicens kan kun indgives:

— i den medlemsstat, hvor ansøgningen om importrettigheder
er indgivet

3.
Artikel 2

1.6.2000

— 0201, 0202
— 1602 50 10
c) i rubrik nr. 20: mindst en af følgende angivelser:
— Reglamento (CE) no 1173/2000

— må der kun indgives en enkelt ansøgning pr. ansøger

— Forordning (EF) nr. 1173/2000

— afvises ansøgninger for en gruppe, hvis den samme ansøger
indgiver mere end én ansøgning for denne gruppe.

— Verordnung (EG) Nr. 1173/2000
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1173/2000
— Regulation (EC) No 1173/2000

Artikel 3

— Règlement (CE) no 1173/2000
— Regolamento (CE) n. 1173/2000

1.
Ansøgninger om importrettigheder kan kun indgives
mellem den 7. juli og den 17. juli 2000.
2.
Efter kontrol af de forelagte dokumenter meddeler
medlemsstaterne Kommissionen listen over ansøgere og de
mængder, der er ansøgt om for hvert løbenummer, senest den
femte arbejdsdag efter udgangen af perioden for indgivelse af
ansøgninger.

— Verordening (EG) nr. 1173/2000
— Regulamento (CE) n.o 1173/2000
— Asetus (EY) N:o 1173/2000
— Förordning (EG) nr 1173/2000.
4.

De udstedte licenser er gyldige i hele Fællesskabet.

Alle meddelelser, også om »ingen ansøgninger«, gives pr. telefax
ved anvendelse af de i bilag I og II viste blanketter.
3.
Kommissionen træffer hurtigst muligt for hver produktgruppe, der er omfattet af hvert af leddene i artikel 1, stk. 1,
afgørelse om, i hvilket omfang ansøgningerne kan imødekommes. Overskrider de mængder, som ansøgningerne
vedrører, de disponible mængder, fastsætter Kommissionen en
standardprocentsats for nedsættelse af de mængder, der er
ansøgt om pr. produktgruppe i hvert af leddene i artikel 1, stk.
1.

Artikel 4
1.
Ved indførsel af de tildelte mængder skal der fremlægges
en eller flere importlicenser.

Artikel 5
Medmindre andet er fastsat i nærværende forordning, finder
forordning (EØF) nr. 3719/88 og (EF) nr. 1445/95 anvendelse.

Artikel 6
Produkterne omfattes af den i artikel 1 omhandlede told ved
forelæggelse af et varecertifikat EUR. 1, der er udstedt af udførselslandet, i henhold til bestemmelserne i protokol 3, der er
knyttet som bilag til Europaaftalerne med de baltiske lande,
eller en erklæring, som er udfærdiget af eksportøren i henhold
til bestemmelserne i nævnte protokol.
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De Europæiske Fællesskabers Tidende
Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
Telefax (32) (0)2 296 60 27
Anvendelse af forordning (EF) nr. 1173/2000
Løbenummer: 09.4561
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

GD AGRI/D/2 — OKSEKØD

Ansøgning om importrettigheder med nedsat told i FTT
Dato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Periode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medlemsstat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansøgerens nr. (1)

Ansøger
(navn og adresse)

Samlet mængde, der er ansøgt om

Medlemsstat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefaxnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Fortløbende nummerering.

Mængde
(t)
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BILAG II
Telefax (32) (0)2 296 60 27
Anvendelse af forordning (EF) nr. 1173/2000
Løbenummer: 09.4562
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

GD AGRI/D/2 — OKSEKØD

Ansøgning om importrettigheder med nedsat told i FTT
Dato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Periode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medlemsstat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansøgerens nr. (1)

Ansøger
(navn og adresse)

Samlet mængde, der er ansøgt om

Medlemsstat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefaxnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Fortløbende nummerering.

Mængde
(t)
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1174/2000
af 31. maj 2000
om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af frosset oksekød bestemt til forarbejdning (1. juli 2000 til 30. juni 2001) og om ændring af visse andre forordninger i oksekødsektoren
af ansøgninger fra importberettigede forarbejdningsvirksomheder. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, bør importlicenser, der er udstedt i medfør af
denne forordning, underkastes bestemmelserne i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 af 16.
november 1988 om fælles gennemførelsesbestemmelser
for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (5), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1127/1999 (6), og forordning (EF) nr.
1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for
oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr.
2377/80 (7), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2648/
98 (8).

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
særlig artikel 32, stk. 1,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18.
juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der
blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (2), særlig artikel 1, stk.
1, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved CXL-listen har EF forpligtet sig til at åbne et årligt
toldkontingent for indførsel af 50 700 t frosset oksekød
bestemt til forarbejdning. Det er nødvendigt af fastsætte
gennemførelsesbestemmelser for kontingentåret 2000/
01, der begynder den 1. juli 2000.

(1)

Ved indførsel af frosset oksekød inden for toldkontingentet suspenderes den specifikke toldsats i fuldt
omfang, hvis kødet er bestemt til fremstilling af
konserves, som ikke indeholder andre karakteristiske
elementer end kød og gelé. Hvis kødet er bestemt til
fremstilling af andre forarbejdede varer med indhold af
oksekød, anvendes der en suspension på 55 % af den
autonome specifikke toldsats. Ved opdelingen af toldkontingentet med henblik på henførsel under hver af de
to ovennævnte ordninger bør der tages hensyn til erfaringerne fra lignende tidligere indførsler.

(2)

For at undgå spekulation bør der kun gives adgang til
kontingentet for forarbejdningsvirksomheder, der for
øjeblikket foretager forarbejdning i en forarbejdningsvirksomhed, der er blevet meddelt autorisation i henhold
til Rådets direktiv 77/99/EØF (3), senest ændret ved
direktiv 97/76/EF (4).

(3)

Indførsel til EF inden for dette kontingent er betinget af,
at der fremlægges en importlicens. Der kan udstedes
licenser efter tildeling af importrettigheder på grundlag

(4)

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

160 af 26.6.1999, s. 21.
146 af 20.6.1996, s. 1.
26 af 31.1.1977, s. 85.
10 af 16.1.1998, s. 25.

(5)

For at undgå spekulation bør der kun udstedes importlicens for den mængde, som den erhvervsdrivende har
fået tildelt importrettigheder for. Samme princip bør
anvendes i oksekødsektoren med hensyn til andre
ordninger for indførsel, der er baseret på importrettigheder. Følgende forordninger bør derfor ændres:
— Kommissionens forordning (EF) nr. 1143/98 af 2.
juni 1998 om gennemførelsesbestemmelser for et
toldkontingent for køer og kvier af bestemte bjergracer, ikke bestemt til slagtning, med oprindelse i
bestemte tredjelande (9).
— Kommissionens forordning (EF) nr. 1081/1999 af
26. maj 1999 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af tyre, køer og kvier af
bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til
slagtning (10).
— Kommissionens forordning (EF) nr. 1128/1999 af
28. maj 1999 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for kalve på ikke
over 80 kg med oprindelse i visse tredjelande (11).
— Kommissionens forordning (EF) nr. 1247/1999 af
16. juni 1999 om gennemførelsesbestemmelser for
et toldkontingent for levende kvæg af en vægt på 80
til 300 kg med oprindelse i bestemte tredjelande (12).
— Kommissionens forordning (EF) nr. 2684/1999 af
17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser
for 2000 for den importordning for visse produkter
fra oksekødssektoren, der er fastsat ved samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (13).

(5) EFT L 331 af 2.12.1988, s. 1.
(6) EFT L 135 af 29.5.1999, s. 48.
(7) EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35.
(8) EFT L 335 af 10.12.1998, s. 39.
(9) EFT L 159 af 3.6.1998, s. 14.
(10) EFT L 131 af 27.5.1999, s. 15.
(11) EFT L 135 af 29.5.1999, s. 50.
(12) EFT L 150 af 17.6.1999, s. 18.
(13) EFT L 326 af 18.12.1999, s. 24.
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Toldkontingentet kræver, at der føres nøje tilsyn med
indførslerne, og at kødets anvendelse og bestemmelse
kontrolleres effektivt. Derfor bør forarbejdningen
udelukkende kunne ske i den virksomhed, der er nævnt i
rubrik 20 i importlicensen. Endvidere bør der stilles en
sikkerhed, så der skabes garanti for, at det indførte kød
anvendes ifølge de nærmere bestemmelser for kontingentet. Ved fastsættelsen af sikkerhedens størrelse bør
der tages hensyn til forskellen mellem toldsatserne inden
for kontingentet og uden for dette.
De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

L 131/31

8 i direktiv 77/99/EØF. For hver af de i artikel 1, stk. 2,
omhandlede mængder kan der kun godkendes én ansøgning
om importrettigheder for hver enkelt autoriseret forarbejdningsvirksomhed.
Ansøgninger om importrettigheder kan kun indgives i den
medlemsstat, hvor forarbejdningsvirksomheden er registreret i
et nationalt momsregister.
2.
Ansøgere, der ikke længerer udøvede virksomhed i
kødforarbejdningsindustrien pr. 1. maj 2000, kan ikke drage
fordel af ordningen i denne forordning.
3.
Ansøgningen skal være ledsaget af dokumentation, der
over for myndighederne tilfredsstillende beviser, at betingelserne i de foregående stykker er opfyldt.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 3
Artikel 1
1.
For perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001 åbnes der et
toldkontingent for indførsel af 50 700 t frosset oksekød,
udtrykt i uudbenet kød, henhørende under KN-kode
0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 eller
0206 29 91, som er bestemt til forarbejdning i EF.
2.
Den samlede kontingentmængde, der er nævnt i stk. 1,
opdeles i to mængder:
a) 38 000 tons frosset oksekød, der er bestemt til fremstilling
af konserves som defineret i artikel 7, litra a)
b) 12 700 tons frosset oksekød, der er bestemt til fremstilling
af varer som defineret i artikel 7, litra b).
3.

1.
Den enkelte ansøgning om importrettigheder for fremstilling af A-produkter eller B-produkter skal være udtrykt i
uudbenet kød, og den må ikke gælde for mere end den
mængde, der er til rådighed for hver af de to kategorier.
2.
Alle ansøgninger vedrørende A-produkter eller Bprodukter skal være myndighederne i hænde pr. 9. juni 2000.
3.
Medlemsstaterne sender pr. 21. juni 2000 Kommissionen
listen over ansøgerne og de mængder, der er ansøgt om for
hver af de to kategorier, såvel som autorisationsnummeret for
de pågældende forarbejdningsvirksomheder.
Kommissionen beslutter snarest muligt, i hvilket omfang
ansøgningerne kan imødekommes, om fornødent i form af en
procentdel af de mængder, der er ansøgt om.

Kontingentet har følgende løbenumre:

— 09.4057 for den mængde, der er anført i stk. 2, litra a)
— 09.4058 for den mængde, der er anført i stk. 2, litra b).
4.
Importsatserne for frosset oksekød inden for dette toldkontingent er fastsat i nr. 13 i bilag 7 i tredje del til Kommissionens forordning (EF) nr. 2204/1999 af 12. oktober 1999
om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87
om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1).

Artikel 2
1.
En ansøgning om importrettigheder er kun gyldig, hvis
den indgives af eller på vegne af en fysisk eller juridisk person,
der mindst én gang i 12 måneder inden denne forordnings
ikrafttrædelse har været beskæftiget med at fremstille forarbejdede produkter med indhold af oksekød. Ansøgningen skal
endvidere indgives af eller på vegne af en forarbejdningsvirksomhed, der er blevet meddelt autorisation i henhold til artikel
(1) EFT L 278 af 28.10.1999, s. 1.

Artikel 4
1.
Ved indførsel af frosset oksekød, der er tildelt importrettigheder for efter artikel 3, skal der fremlægges en importlicens.
2.
En forarbejdningsvirksomhed kan inden for de tildelte
importrettigheder ansøge om importlicenser indtil den 23.
februar 2001.
3.

Licensansøgningen kan kun indgives:

— i den medlemsstat, hvor ansøgningen om importrettigheder
blev indgivet
— af eller på vegne af forarbejdningsvirksomheder, som har
fået tildelt importrettigheder. De importrettigheder, der
tildeles en forarbejdningsvirksomhed, giver ret til importlicens for en mængde, der svarer til de tildelte rettigheder.
Ved anvendelse af dette stykke svarer 100 kg uudbenet kød til
77 kg udbenet kød.
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4.
Der stilles på importtidspunktet en sikkerhed over for
myndighederne som garanti for, at den forarbejdningsvirksomhed, som har fået tildelt importrettigheder, forarbejder hele
den indførte mængde kød til de foreskrevne færdigvarer, og at
det sker i den virksomhed, der er anført i licensansøgningen, og
inden for en frist på tre måneder fra importdagen.
Sikkerhedsbeløbene er anført i bilaget.

Artikel 5
1.

I licensansøgningen og på licensen anføres følgende:

a) i rubrik 8 oprindelseslandet
b) i rubrik 16 en af de relevante KN-koder
c) i rubrik 20 mindst en af følgende angivelser:
— Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos
A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en …
(designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a efectuarse a la transformación)/Reglamento (CE) no 1174/2000
— Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)/Kød
bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter)
(det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse
for
den
virksomhed,
hvor
forarbejdningen
sker)/forordning (EF) nr. 1174/2000
— In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz/Fleisch
für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue
Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung
erfolgen soll)/Verordnung (EG) Nr. 1174/2000
— Η άδεια ισχύει … (κράτος µέλος έκδοσης)/Κρέας που προορίζεται για µεταποίηση [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθµός
έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η µεταποίηση)/Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1174/2000
— Licence valid in … (issuing Member State)/Meat intended
for processing … [A-products] [B-products] (delete as
appropriate) at … (exact designation and approval No of
the established where the processing is to take
place)/Regulation (EC) No 1174/2000
— Certificat valable … (État membre émetteur)/viande
destinée à la transformation de … [produits A] [produits
B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte
et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la
transformation doit avoir lieu)/règlement (CE) no 1174/
2000
— Titolo valido in … (Stato membro di rilascio)/Carni
destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti
B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel
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quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n.
1174/2000
— Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)/Vlees
bestemd voor verwerking tot (A-producten) (Bproducten) (doorhalen van niet van toepassing is) in …
(nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het
bedrĳf
waar
de
verwerking
zal
plaatsvinden)/Verordening (EG) nr. 1174/2000
— Certificado válido em … (Estado-Membro emissor)/carne
destinada à transformação … [produtos A] [produtos B]
(riscar o que não interessa) em … (designação exacta e
número de aprovação do estabelecimento em que a
transformação será efectuada)/Regulamento (CE) n.o
1174/2000
— Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)/Liha on
tarkoitettu (A-luokan tuotteet) (B-luokan tuotteet)
(tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka
ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien)/Asetus (EY) N:o 1174/2000
— Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat)/Kött
avsett för bearbetning … (A-produkter) (B-produkter)
(stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och
godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske)/Förordning (EG) nr 1174/2000
2.
Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvendes
forordning (EØF) nr. 3719/88 og (EF) nr. 1445/95.
3.
Importlicenserne er gyldige i 120 dage fra udstedelsesdatoen efter artikel 21, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3719/88.
Ingen licenser kan dog være gyldige efter den 30. juni 2001.
4.
Ved anvendelsen af artikel 45, stk. 1, i forordning (EØF)
nr. 3719/88 opkræves der fra datoen for overgang til fri
omsætning fuld told for mængder, som indføres ud over dem,
der er anført i importlicensen.

Artikel 6
1.
For mængder, der ikke er indgivet licensansøgninger for
pr. 23. februar 2001, tildeles der yderligere importrettigheder.
Med henblik herpå sender medlemsstaterne pr. 6. marts 2001
Kommissionen nærmere oplysninger om de mængder, der ikke
er modtaget ansøgninger for.
2.
Kommissionen træffer snarest muligt beslutning om
opdelingen af disse mængder i mængder bestemt til fremstilling
af A-produkter og mængder bestemt til fremstilling af Bprodukter. I denne forbindelse kan der tages hensyn til den
faktiske udnyttelse af de importrettigheder, der er tildelt i
medfør af artikel 3, for hver af de to kategorier.
3.
Artikel 2-5 anvendes i forbindelse med denne artikel. Dog
bliver den ansøgningsdato, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, den
3. april 2001, og den meddelelsesdato, der er nævnt i artikel
3, stk. 3, den 10. april 2001.
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Artikel 7
Ved anvendelse af denne forordning gælder følgende:
a) Et A-produkt er et forarbejdet produkt henhørende under
KN-kode 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 eller
1602 50 80, der ikke indeholder andet kød end kød af
hornkvæg, og som har et kollagen/protein-forhold på højst
0,45 % (1) og mindst består af 20 vægtprocent (2) magert
kød (eksklusive slagteaffald (3) og fedt), hvor kød og gelé
udgør mindst 85 % af den samlede vægt.
Produktet skal underkastes en varmebehandling, der er
tilstrækkelig til at sikre kødproteinets koagulering i hele
produktet, som derfor ikke må vise spor af rødlig væske på
snitfladen, når produktet gennemskæres langs en linje, der
går gennem det tykkeste sted.
b) Et B-produkt er et forarbejdet oksekødsprodukt, der ikke er
— et produkt, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra a), i
Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999, eller
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en del af det indførte kød er blevet forarbejdet til de relevante
produkter i den angivne virksomhed inden for tre måneder
efter importdagen.
Dog gælder følgende:
a) hvis forarbejdningen er sket efter de tre måneder, frigives
sikkerheden efter fradrag af
— 15 % af sikkerhedsbeløbet, og
— 2 % af restbeløbet for hver dag, fristen er overskredet
b) hvis beviset for forarbejdning er udfærdiget inden for ovennævnte frist på syv måneder, men først føres inden for de
18 måneder, der følger efter disse syv måneder, tilbagebetales det fortabte beløb efter fradrag af 15 % af sikkerhedsbeløbet.
2.

Den del af sikkerheden, der ikke frigives, gælder som told.

— et produkt som omhandlet i litra a).
Et forarbejdet produkt henhørende under KN-kode
0210 20 90, der er tørret eller røget på en sådan måde, at
det ferske køds farve og konsistens er fuldstændig
forsvundet, og som har et vand/proteinindhold på højst 3,2,
betragtes dog som et B-produkt.
Artikel 8
Medlemsstaterne indfører en ordning med fysisk kontrol og
kontrol af bogføring, så det sikres, at alt kødet forarbejdes til
den produktkategori, der er nævnt i den pågældende importlicens.
Ordningen skal omfatte fysisk kontrol af mængde og kvalitet
ved forarbejdningens begyndelse, under forarbejdningen og
efter dennes afslutning. Med henblik herpå skal forarbejdningsvirksomhederne på ethvert tidspunkt kunne bevise kødets identitet og anvendelse ved hjælp af relevante forarbejdningsregistre.
Når myndighederne foretager teknisk kontrol af produktionen,
kan der i fornødent omfang tages hensyn til dryptab og afpuds.
For at kontrollere kvaliteten af det færdige produkt og fastslå
overensstemmelsen med fremstillingsformlen udtager medlemsstaterne repræsentative prøver af produkterne og analyserer
disse. Udgifterne hertil afholdes af forarbejdningsvirksomheden.
Artikel 9
1.
Den i artikel 4, stk. 3, nævnte sikkerhed frigives i forhold
til den mængde, for hvilken det inden for syv måneder over for
myndighederne tilfredsstillende bevises, at hele mængden eller
(1) Bestemmelse af kollagenindholdet: Det med faktoren 8 multiplicerede hydroxyprolinindhold anses som indholdet af kollagen. Hydroxyprolinindholdet bestemmes efter ISO-metode 3496-1994.
2) Indholdet af magert oksekød eksklusive fedt bestemmes efter analy(
semetoden i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2429/
86 (EFT L 210 af 1.8.1986, s. 39).
3
( ) Slagteaffald omfatter følgende: hoved og udskæringer heraf (inklusive
ører), fødder, hale, hjerte, yver, lever, nyrer, brislinger halskirtel,
bugspytkirtel, hjerne, lunger, svælg, den tykke del af mellemgulvsmusklen, milt, tunge, netmave, rygmarv, spiselig hud, kønsorganer
(dvs. livmoder, æggestokke og testikler), skjoldbruskkirtel og hypofyse.

Artikel 10
I forordning (EF) nr. 1143/98 foretages følgende ændringer:
Artikel 6, stk. 2 og 3, affattes således:
»2.

Licensansøgningen kan kun indgives:

— i den medlemsstat, hvor ansøgningen om importrettigheder blev indgivet
— af den erhvervsdrivende, som har fået tildelt importrettigheder. De importrettigheder, der tildeles en erhvervsdrivende, giver ret til importlicens for en mængde, der
svarer til de tildelte rettigheder.«

Artikel 11
I forordning (EF) nr. 1081/1999 foretages følgende ændringer:
Artikel 6, stk. 2 og 3, affattes således:
»2.

Licensansøgningen kan kun indgives:

— i den medlemsstat, hvor ansøgningen om importrettigheder blev indgivet
— af den erhvervsdrivende, som har fået tildelt importrettigheder. De importrettigheder, der tildeles en erhvervsdrivende, giver ret til importlicens for en mængde, der
svarer til de tildelte rettigheder.«

Artikel 12
I forordning (EF) nr. 1128/1999 foretages følgende ændringer:
Artikel 6, stk. 2 og 3, affattes således:
»2.

Licensansøgningen kan kun indgives:

— i den medlemsstat, hvor ansøgningen om importrettigheder blev indgivet
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— af den erhvervsdrivende, som har fået tildelt importrettigheder. De importrettigheder, der tildeles en erhvervsdrivende, giver ret til importlicens for en mængde, der
svarer til de tildelte rettigheder.
3.
Der kan udstedes licenser indtil den 31. december i
importåret for højst 50 % af de tildelte importrettigheder.
Importlicenser for de resterende importrettigheder kan
udstedes fra den 1. januar i importåret.«
Artikel 13
I forordning (EF) nr. 1247/1999 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 5, stk. 2, affattes således:
»2.

Licensansøgningen kan kun indgives:

— i den medlemsstat, hvor ansøgningen om importrettighede blev indgivet
— af den erhvervsdrivende, som har fået tildelt importrettigheder. De importrettigheder, der tildeles en erhvervsdrivende, giver ret til importlicens for en mængde, der
svarer til de tildelte rettigheder.«

1.6.2000

2) Artikel 5, stk. 4, affattes således:
»4.
Der kan udstedes licenser indtil den 31. december i
importåret for højst 50 % af de tildelte importrettigheder.
Importlicenser for de resterende importrettigheder kan
udstedes fra den 1. januar i importåret.«
Artikel 14
I forordning (EF) nr. 2684/1999 foretages følgende ændringer:
Artikel 5, stk. 2 og 3, affattes således:
»2.

Licensansøgningen kan kun indgives:

— i den medlemsstat, hvor ansøgningen om importrettigheder blev indgivet
— af den erhvervsdrivende, som har fået tildelt importrettigheder. De importrettigheder, der tildeles en erhvervsdrivende, giver ret til importlicens for en mængde, der
svarer til de tildelte rettigheder.«
Artikel 15
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

1.6.2000

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

L 131/35

BILAG
SIKKERHEDSBELØB (1)
(EUR/1 000 kg netto)
Produkt
(KN-kode)

Til fremstilling af A-produkter

Til fremstilling af B-produkter

0202 20 30
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 29 91

1 414
2 211
2 211
3 041
3 041

420
657
657
903
903

(1) Den vekselkurs, der skal anvendes, er den gældende vekselkurs på dagen forud for den dag, hvor sikkerheden stilles.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1175/2000
af 31. maj 2000
om tilladelse til overførsel mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer og beklædningsgenstande
med oprindelse i Folkerepublikken Kina
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

De overførsler, Folkerepublikken Kina anmoder om,
falder inden for rammerne af de fleksibilitetsbestemmelser, der er omhandlet i artikel 5 i aftalen mellem
Fællesskabet og Folkerepublikken Kina om handel med
tekstilvarer, paraferet den 9. december 1988, og fastsat i
bilag VIII til forordning (EØF) nr. 3030/93.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at imødekomme anmodningen.

(5)

Det er ønskeligt, at denne forordning træder i kraft
dagen efter offentliggørelsen, så erhvervsdrivende kan
drage fordel af den så hurtigt som muligt —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af
12. oktober 1993 om den fælles importordning for visse tekstilvarer fra tredjelande (1), senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1072/1999 af 10. maj 1999 (2), særlig
artikel 7, og
ud fra følgende betragtninger:
Artikel 5 i aftalen mellem Fællesskabet og Folkerepublikken Kina om handel med tekstilvarer, paraferet den
9. december 1988 (3), senest ændret ved en aftale i form
af brevveksling, paraferet den 6. december 1999, og
artikel 8 i aftalen mellem Fællesskabet og Folkerepublikken Kina, paraferet den 19. januar 1995 (4), om
handel med tekstilvarer, der ikke er omfattet af den
bilaterale MFA-aftale, senest ændret ved en aftale i form
af brevveksling, paraferet den 6. december 1999 (5), fastsætter, at der kan aftales overførsel mellem kontingentår.

(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Overførsler mellem de kvantitative lofter for tekstilvarer med
oprindelse i Folkerepublikken Kina tillades for kontingentåret
1999 som nærmere fastsat i bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende. Den gælder for kontingentåret 1999.

Folkerepublikken Kina fremsatte en anmodning den 16.
februar 2000.

(2)

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen

BILAG
Kategori 8: forlods udnyttelse af 326 280 stk. fra de kvantitative lofter for 2000.

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

275
134
367
104
345

af
af
af
af
af

8.11.1993, s. 1.
28.5.1999, s. 1.
31.12.1988, s. 75.
6.5.1995, s. 1.
31.12.1999, s. 1.

1.6.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 131/37

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1176/2000
af 31. maj 2000
om ændring af forordning (EF) nr. 716/96 om ekstraordinære støtteforanstaltninger for oksekødsmarkedet i Det Forenede Kongerige
560 kg uden forøgelse af Kommissionens medfinansiering af opkøb som fastsat i nævnte forordnings artikel
2, stk. 3.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
særlig artikel 39, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr.
716/96 (2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1365/
97 (3), fastsætter den pris, Det Forenede Kongerige skal
betale til producenter, der tilbyder kreaturer på over 30
måneder til slagtning og destruktion. Samme bestemmelse fastsætter også, at udbetaling ikke sker for dyr
med levende vægt på over 560 kg. På grundlag af de
hidtidige erfaringer, særlig med hensyn til de opkøbte
dyrs vægt, bør der tillades betalinger for dyr over

(2)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Artikel 2, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 716/96
udgår.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. juni 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21.
(2) EFT L 99 af 20.4.1996, s. 14.
(3) EFT L 188 af 17.7.1997, s. 6.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1177/2000
af 31. maj 2000
om ændring af forordning (EØF) nr. 1164/89 om gennemførelsesbestemmelser for støtte til
spindhør og hamp
ny metode, der er bedre tilpasset de øjeblikkelige behov
og muligheder, bør derfor fastlægges.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(3)

Metoden til bestemmelse af indholdet af THC i støtteberettigede hampesorter skal være meget præcis for at
sikre, at betingelserne i artikel 3, stk. 1, i forordning
(EØF) nr. 619/71 overholdes. Med henblik på den
produktionskontrol, der er fastsat i artikel 3, stk. 3, i
forordning (EØF) nr. 1164/89, skal den anvendte
metode gøre det muligt at kontrollere en tilstrækkeligt
repræsentativ andel af hampearealerne for at garantere,
at de dyrkede afgrøder svarer til dem, der er fastlagt i
den fælles markedsordning for hamp. Der bør derfor
fastsættes en metode med to forskellige procedurer, som
tager hensyn til de ønskede mål.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Hør og Hamp —

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1308/70 af
29. juni 1970 om den fælles markedsordning for hør og
hamp (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2702/1999 (2),
særlig artikel 4, og stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EØF)
nr. 619/71 af 22. marts 1971 om almindelige regler for
ydelse af støtte til hør og hamp (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1420/98 (4), ydes støtten til hamp
kun for de sorter, for hvilke det konstateres ved analyse
af vægten af tetrahydrocannabinol (THC), i forhold til
vægten af en prøve herved til konstant vægt ikke overstiger visse grænser. I artikel 3, stk. 3, i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 1164/89 af 28. april 1989 om
gennemførelsesbestemmelser for støtte til spindhør og
hamp (5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1328/
1999 (6), fastsættes det endvidere, at medlemsstaterne
skal konstatere det gennemsnitlige indhold af THC i en
vis procentdel af hampearealerne.

(1)

Siden fastsættelsen i 1989 af den fællesskabsmetode til
kvantitativ bestemmelse af THC i hampesorter, der er
fastsat i bilag C til forordning (EØF) nr. 1164/89, er der
sket en videnskabelig udvikling. Metoden omfatter
desuden en tung og vanskelig procedure for udtagning
af prøver med henblik på kontrol af produktionen. En

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag C til forordning (EØF) nr. 1164/89 affattes som angivet i
bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

146 af 4.7.1970, s. 1.
327 af 21.12.1999, s. 7.
72 af 26.3.1971, s. 2.
190 af 4.7.1998, s. 7.
121 af 29.4.1989, s. 4.
157 af 24.6.1999, s. 39.

1.6.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

BILAG

»BILAG C
FÆLLESSKABSMETODE TIL KVANTITATIV BESTEMMELSE AF ∆9-THC I HAMPESORTER

1.

Formål og anvendelsesområde
Metoden anvendes til at bestemme indholdet af ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) i hampesorter (Cannabis sativa L.).
Der anvendes enten procedure A eller B som beskrevet nedenfor.
Metoden er baseret på kvantitativ bestemmelse ved gaschromatografi (GLC) ∆9-THC efter ekstraktion med et
opløsningsmiddel.

1.1. Procedure A
Procedure A anvendes til at konstatere de produktionsresultater, der er fastsat i forordningens artikel 3, stk. 3.
Hvis det af resultaterne fremgår, at indholdet af THC i et betydende antal prøver af en given sort ligger over den
grænse, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 619/71, kan Kommissionen efter proceduren i artikel
12 i forordning (EØF) nr. 1308/70 beslutte at anvende procedure B for den pågældende sort, idet andre foranstaltninger ikke derved udelukkes.
1.2. Procedure B
Procedure B anvendes i de tilfælde, der er nævnt i punkt 1.1, andet afsnit, for at kontrollere overholdelsen af de i
artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 619/71 fastsatte betingelser for at optage hampesorter på listen over sorter,
som er støtteberettigede fra produktionsåret 2001/02.
Anmodninger om at få en hampesort optaget på listen skal ledsages af en rapport med resultaterne af den analyse,
der er foretaget efter denne metode.

2.

Prøveudtagning

2.1. Prøver
— Procedure A: Af en population af en given hampesort udtages en del på 30 cm, der indeholder mindst én
hunblomsterstand. Prøven udtages i dagens løb i en periode fra 20 dage efter begyndelsen til 10 dage efter
slutningen af blomstringen efter en systematisk fremgangsmåde, der giver en repræsentativ indsamling på
marken, bortset fra kanterne.
— Procedure B: Af en population af en given hampesort udtages den øverste tredjedel af hver plante, der er udvalgt.
Prøven udtages i dagens løb i en periode på 10 dage efter slutningen af blomstringen efter en systematisk
fremgangsmåde, der giver en repræsentativ indsamling på marken, bortset fra kanterne. Hvis det drejer sig om en
tvebohampesort, udtages der kun prøver af hunplanterne.
2.2. Prøvens størrelse
— Procedure A: For hver mark består prøven af en prøvetagning fra 50 planter.
— Procedure B: For hver mark består prøven af en prøvetagning fra 200 planter.
Hver prøve anbringes, uden at den sammenpresses, i en lærreds- eller papirpose, som sendes til analyselaboratoriet.
Medlemsstaten kan fastsætte, at der med henblik på en eventuel kontrolanalyse udtages en anden prøve, som
opbevares enten hos producenten eller hos analyseorganet.
2.3. Tørring og oplagring af prøven
Tørring af prøverne skal påbegyndes så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden 48 timer ved enhver
metode, der anvender en temperatur på under 70 °C. Prøverne tørres, indtil der opnås en konstant vægt og et
vandindhold på mellem 8 % og 13 %.
De tørrede prøver opbevares, uden at de sammenpresses, mørkt og ved en temperatur på under 25 °C.
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Analyse af THC-indholdet

3.1. Tilberedning af analyseprøven
De tørrede prøver befries for stængler og frø på over 2 mm.
De tørrede prøver knuses til halvfint pulver (sigte med en maskestørrelse på 1 mm).
Pulveret opbevares tørt, mørkt og ved en temperatur på under 25 °C i højst 10 uger.
3.2. Reagenser, ekstraktionsopløsning
Reagenser
— ∆9-tetrahydrocannabinol, chromatografisk rent
— Squalan, chromatografisk rent som intern standard
Ekstraktionsopløsning
— 35 mg squalan pr. 100 ml hexan
3.3. Ekstraktion af ∆9-THC
Af analyseprøven afvejes 100 mg, som anbringes i et centrifugeringsrør. Der tilsættes 5 ml af ekstraktionsopløsningen med den interne standard.
Det hele nedsænkes 20 minutter i et ultralydbad. Der centrifugeres i 5 minutter ved 3 000 omdrejninger/minut, og
den ovenpå flydende THC-opløsning udtages. Den indsprøjtes i chromatografen, og den kvantitative bestemmelse
gennemføres.
3.4. Gaschromatografi
a) A p p a r a t u r
— Gaschromatograf med flammeionisationsdetektor og injektor med/uden split
— Kolonne, der sikrer en god udskillelse af cannabinoiderne, f.eks. en glaskolonne med en længde på 25 m og
en diameter på 0,22 mm, imprægneret af en apolær fase af 5 % phenylmethylsiloxantype
b) K a l i b r e r i n g s o p l ø s n i n g e r
Mindst 3 værdier ved procedure A og 5 værdier ved procedure B, som skal omfatte værdierne 0,04 og 0,50 mg
pr. ml ∆9-THC ekstraktionsopløsning
c) A p p a r a t s t i l l i n g e r
Følgende stillinger gives som eksempel på den kolonne, der er nævnt i litra a):
— Oventemperatur:
— Injektortemperatur:
— Detektortemperatur:

260 °C
300 °C
300 °C

d) I n d s p r ø j t e t v o l u m e n 1 µ l
4.

Resultater
Resultatet angives med to decimaler i g ∆9-THC pr. 100 g analyseprøve, tørret til konstant vægt. Tolerancen på
resultatet er 0,03 g/100 g.
— Procedure A: resultatet svarer til bestemmelsen pr. analyseprøve.
I tilfælde af at det således opnåede resultat er højere end den i artikel 3, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 619/71
fastsatte grænse, foretages en anden bestemmelse af hver analyseprøve, og resultatet svarer til gennemsnittet af
disse to bestemmelser.
— Procedure B: resultatet svarer til gennemsnittet af to bestemmelser pr. analyseprøve.«

1.6.2000

1.6.2000

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

L 131/41

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1178/2000
af 31. maj 2000
om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager
vil skade ordningen for eksportrestitutioner for frugt og
grøntsager.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(3)

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2190/
96 af 14. november 1996 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 298/2000 (2), særlig artikel 5, stk. 5, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:
(1)

De vejledende mængder for andre eksportlicenser af type
B end dem, der ansøges om i forbindelse med fødevarehjælp, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr.
888/2000 (3).

(2)

I betragtning af de oplysninger, som Kommissionen
råder over dags dato, er de vejledende mængder for
citroner, som er fastsat for den igangværende eksportperiode, snart ved at blive overskredet. Denne overskridelse

For at råde
afvisning af
citroner der
udgangen af

bod på denne situation bør der ske en
ansøgninger om licenser af type B for
udføres efter den 31. maj 2000, indtil
den igangværende eksportperiode —

Artikel 1
For citroner afvises de ansøgninger om eksportlicenser af type
B, der indgives efter artikel 1 i forordning (EF) nr. 888/2000,
og for hvilke produkternes udførselsangivelse blev antaget efter
den 31. maj 2000, men inden den 1. juli 2000.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 292 af 15.11.1996, s. 12.
(2) EFT L 34 af 9.2.2000, s. 16.
(3) EFT L 104 af 29.4.2000, s. 50.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1179/2000
af 31. maj 2000
om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1257/
1999 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1104/
2000 af 25. maj 2000 om en beskyttelsesforanstaltning for
indførsel af hvidløg med oprindelse i Kina (3), særlig artikel
1, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I medfør af Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/
93 (4), ændret ved forordning (EF) nr. 1662/94 (5), kan
hvidløg importeret fra tredjelande kun overgå til fri
omsætning i Fællesskabet, hvis der forelægges en importlicens.

(2)

I artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1104/2000
begrænses udstedelse af importlicenser for hvidløg med
oprindelse i Kina og for ansøgninger, der indgives i
perioden 29. maj 2000 til 31. maj 2001, til en maksimal
månedlig mængde.

(3)

Under hensyntagen til kriterierne i artikel 1, stk. 2, i
nævnte forordning og til de allerede udstedte importlicenser overstiger de mængder, der er ansøgt om siden
den 29. maj 2000, den i bilaget til nærværende forordning nævnte maksimale mængde for juni 2000. Det bør
derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes
importlicenser for disse ansøgninger. Følgelig bør det
afvises at udstede licenser for ansøgninger, der
er indgivet efter den 29. maj 2000 og før den 3. juli
2000 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De importlicenser, der var ansøgt om i henhold til artikel 1 i
forordning (EØF) nr. 1859/93 fra 29. maj 2000 for hvidløg
henhørende under KN-kode 0703 20 00 med oprindelse i Kina,
udstedes for 0,8643 % af den ansøgte mængde under hensyntagen til de oplysninger, som Kommissionen havde modtaget
den 31. maj 2000.
For de nævnte produkter afvises de importlicensansøgninger,
der er indgivet efter den 29. maj 2000 og før den 3. juli 2000.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juni 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 29. maj 2000
om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse
bestemmelser i Schengen-reglerne
(2000/365/EF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til artikel 4 i den protokol, der er knyttet som
bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om integration af
Schengen-reglerne i Den Europæiske Union (i det følgende
benævnt »Schengen-protokollen«),
under henvisning til, at Det Forenede Kongerige Storbritannien
og Nordirlands regering i sine skrivelser af 20. maj 1999, 9. juli
1999 og 6. oktober 1999 til Rådets formand har anmodet om
at deltage i de bestemmelser i Schengen-reglerne, som er
angivet i disse skrivelser,
under henvisning til Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers udtalelse af 20. juli 1999 om denne anmodning, og
ud fra følgende betragtninger:
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har en
særlig stilling med hensyn til de områder, der er omhandlet i
afsnit IV i tredje del af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, hvilket er anerkendt i protokollen om Det
Forenede Kongeriges og Irlands stilling og i protokollen om
anvendelse af visse aspekter af artikel 14 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på Det Forenede Kongerige
og på Irland, som i Amsterdam-traktaten er knyttet som bilag
til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
Schengen-reglerne er tænkt og fungerer som et sammenhængende hele, der skal accepteres og gennemføres fuldt ud af alle
stater, der støtter princippet om ophævelse af personkontrollen
ved deres fælles grænser.
Schengen-protokollen giver mulighed for, at Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland kan deltage i nogle af

bestemmelserne i Schengen-reglerne på grund af Det Forenede
Kongeriges ovennævnte særlige stilling.
Det Forenede Kongerige påtager sig en medlemsstats forpligtelser i henhold til de artikler i Schengen-konventionen af
1990, der er anført i denne afgørelse.
Under henvisning til Det Forenede Kongeriges ovennævnte
særlige stilling deltager i henhold til denne afgørelse hverken
Det Forenede Kongerige eller de i artikel 5 omhandlede territorier i grænsebestemmelserne i Schengen-konventionen af 1990.
I betragtning af de alvorlige spørgsmål, der omhandles i artikel
26 og 27 i Schengen-konventionen af 1990, anvender Det
Forenede Kongerige og Gibraltar disse artikler.
Det Forenede Kongerige har anmodet om at deltage i de
samlede bestemmelser i Schengen-reglerne vedrørende oprettelse og drift af Schengen-informationssystemet (i det følgende
benævnt »SIS«), undtagen de bestemmelser, der vedrører de i
artikel 96 i Schengen-konventionen af 1990 omhandlede
indberetninger og de øvrige bestemmelser i tilknytning hertil.
Det er Rådets opfattelse, at Det Forenede Kongeriges eventuelle
delvise deltagelse i Schengen-reglerne må respektere sammenhængen i de emneområder, der udgør disse regler som helhed.
Rådet anerkender således Det Forenede Kongeriges ret til i
henhold til artikel 4 i Schengen-protokollen at fremsætte en
anmodning om delvis deltagelse, men noterer samtidig, at det
er nødvendigt at vurdere den virkning, som Det Forenede
Kongeriges delvise deltagelse i bestemmelserne vedrørende
oprettelse og drift af SIS har på fortolkningen af de øvrige
relevante bestemmelser i Schengen-reglerne og på de finansielle
følger heraf.
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Det Fælles Udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 3 i aftalen
mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken
Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i
gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (1), er blevet underrettet om udarbejdelsen af denne
afgørelse i overensstemmelse med artikel 5 i nævnte aftale —

1.6.2000

artikel 112 og 113
artikel 114, for så vidt angår personoplysninger, der er
registreret i den nationale del af Det Forenede Kongeriges SIS
artikel 115 til 118.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland deltager i
følgende bestemmelser i Schengenreglerne:
a) For så vidt angår bestemmelserne i konventionen af 1990
om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985
med tilhørende slutakt og fælles erklæringer:
i) artikel 26 og 27
artikel 39 og 40
artikel 42 og 43, for så vidt de vedrører artikel 40
artikel 44
artikel 46 og 47, med undtagelse af artikel 47, stk. 2,
litra c)
artikel 48 til 51
artikel 52 og 53
artikel 54 til 58
artikel 59
artikel 61 til 66
artikel 67 til 69
artikel 71 til 73
artikel 75 og 76
artikel 126 til 130, for så vidt de vedrører bestemmelser,
som Det Forenede Kongerige deltager i, jf. dette nr.
erklæring 3 i slutakten vedrørende artikel 71, stk. 2.
ii) Følgende bestemmelser vedrørende Schengen-informationssystemet for så vidt de ikke vedrører artikel 96:
artikel 92
artikel 93 til 95
artikel 97 til 100
artikel 101 med undtagelse af dennes stk. 2
artikel 102 til 108
artikel 109 til 111, for så vidt angår personoplysninger,
der er registreret i den nationale del af Det Forenede
Kongeriges SIS
(1) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

iii) Andre bestemmelser vedrørende Schengen-informationssystemet:
artikel 119.
b) For så vidt angår bestemmelserne i aftalerne om tiltrædelse
af konventionen af 1990 om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 med tilhørende slutakter og fælles
erklæringer:
i) aftalen af 27. november 1990 om Den Italienske Republiks tiltrædelse: artikel 2 og 4 og fælles erklæring om
artikel 2 og 3, for så vidt den vedrører artikel 2
ii) aftalen af 25. juni 1991 om Kongeriget Spaniens tiltrædelse: artikel 2 og 4 og slutakt, del III, erklæring 2
iii) aftalen af 25. juni 1991 om Den Portugisiske Republiks tiltrædelse: artikel 2, 4, 5 og 6
iv) aftalen af 6. november 1992 om Den Hellenske Republiks tiltrædelse: artikel 2, 3, 4 og 5 og slutakt, del III,
erklæring 2
v) aftalen af 28. april 1995 om Republikken Østrigs
tiltrædelse: artikel 2 og 4
vi) aftalen af 19. december 1996 om Kongeriget
Danmarks tiltrædelse: artikel 2, 4 og 6 og slutakt, del
II, fælles erklæring 3
vii) aftalen af 19. december 1996 om Republikken
Finlands tiltrædelse: artikel 2, 4 og 5 og slutakt, del II,
fælles erklæring 3
viii) aftalen af 19. december 1996 om Kongeriget Sveriges
tiltrædelse: artikel 2, 4 og 5 og slutakt, del II, fælles
erklæring 3.
c) For så vidt angår bestemmelserne i følgende afgørelser
vedtaget af Schengen-Eksekutivkomitéen, nedsat i medfør af
konventionen af 1990 om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985, for så vidt de vedrører de bestemmelser, hvori Det Forenede Kongerige deltager i medfør af
litra a):
i) SCH/Com-ex (93) 14 (forbedring af det praktiske retlige
samarbejde for at bekæmpe ulovlig narkotikahandel)
SCH/Com-ex (94) 28 rev (den i artikel 75 omhandlede
attest for medbringelse af narkotika og psykotrope
stoffer)
SCH/Com-ex (98) 26 def. (oprettelse af Det Stående
Udvalg for Schengen-konventionen), under forudsætning
af at der træffes en intern aftale om retningslinjerne for
britiske eksperters deltagelse i tjenesterejser afholdt i den
relevante rådsgruppes regi
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SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 (grænseoverskridende politisamarbejde om forebyggelse og opklaring af strafbare
handlinger efter anmodning)
SCH/Com-ex (98) 52 (retningslinjer for grænseoverskridende politisamarbejde)
SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 (reglerne for narkotika)
SCH/Com-ex (99) 6 (telekommunikation)

Artikel 4
Den delegation, der repræsenterer Det Forenede Kongeriges
nationale tilsynsmyndighed i den fælles tilsynsmyndighed
oprettet i medfør af artikel 115 i konventionen af 1990, kan
ikke deltage ved afstemninger i den fælles tilsynsmyndighed om
spørgsmål, der vedrører anvendelsen af bestemmelser i
Schengen-reglerne, eller som bygger på Schengen-reglerne, som
Det Forenede Kongerige ikke deltager i.

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 (aflønning af informanter)
SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 (aftale vedrørende samarbejde
om sagsanlæg for færdselsforseelser)
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Artikel 5

ii) SCH/Com-ex (97) 2 rev 2 (tilslag for bud på forundersøgelsen vedrørende SIS II)

1.
Det Forenede Kongerige skal skriftligt underrette
formanden for Rådet om, hvilke af de i artikel 1 omhandlede
bestemmelser det agter at anvende på Kanaløerne og Isle of
Man. Rådet træffer afgørelse herom med enstemmighed blandt
de i Schengen-protokollens artikel 1 nævnte medlemmer og
med tilslutning fra Det Forenede Kongeriges regeringsrepræsentant.

SCH/Com-ex (97) 18 (Norges og Islands andel i udgifterne til drift af CESIS)

2.
Følgende af bestemmelserne i artikel 1 finder anvendelse
for Gibraltar:

SCH/Com-ex (97) 24 (udvikling af SIS)

a) For så vidt angår bestemmelserne i konventionen af 1990
om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985
med tilhørende slutakt og fælles erklæringer:

SCH/Com-ex (99) 18 (forbedring af politisamarbejdet om
forebyggelse og opklaring af strafbare handlinger).

SCH/Com-ex (97) 35 (ændring af den finansielle ordning
vedrørende CESIS)
SCH/Com-ex (98) 11 (CESIS med 15/18 tilslutninger)
SCH/Com-ex (99) 5 (SIRENE-håndbogen).
d) For så vidt angår bestemmelserne i de følgende erklæringer
vedtaget af Eksekutivkomitéen, nedsat i medfør af konventionen af 1990 om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14.
juni 1985, for så vidt de vedrører de bestemmelser, hvori
Det Forenede Kongerige deltager i medfør af litra a):
i) SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 (erklæring om udlevering).
ii) SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 (bortførelse af mindreårige)
SCH/Com-ex (99) decl 2 rev (SIS-struktur).

artikel 26 og 27
artikel 39
artikel 44, for så vidt den ikke vedrører forfølgelse over
grænserne og observation over grænserne
artikel 46 og 47, med undtagelse af artikel 47, stk. 2,
litra c)
artikel 48 til 51
artikel 52 og 53
artikel 54 til 58
artikel 59
artikel 61 til 63

Artikel 2
1.
De polititjenestemænd, der er omhandlet i bestemmelsen
i artikel 40, stk. 4, i konventionen af 1990, er for Det Forenede
Kongerige polititjenestemænd ved Det Forenede Kongeriges
police forces og embedsmænd ved Her Majesty's Customs and
Excise.
2.
Den myndighed, der er omhandlet i bestemmelsen i
artikel 40, stk. 5, i konventionen af 1990, er for Det Forenede
Kongerige National Criminal Intelligence Service.

Artikel 3
Det kompetente ministerium, der er omhandlet i bestemmelsen
i artikel 65, stk. 2, i konventionen af 1990, er Indenrigsministeriet for så vidt angår England, Wales og Nordirland og den
skotske regering for så vidt angår Skotland.

artikel 65 og 66
artikel 67 til 69
artikel 71 til 73
artikel 75 og 76
artikel 126 til 130, for så vidt de vedrører bestemmelser,
som Gibraltar deltager i, jf. dette nr.
erklæring 3 i slutakten vedrørende artikel 71, stk. 2.
b) For så vidt angår bestemmelserne i aftalerne om tiltrædelse
af konventionen af 1990 om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 med tilhørende slutakter og fælles
erklæringer:
i) aftalen af 27. november 1990 om Den Italienske Republiks tiltrædelse: artikel 4
ii) aftalen af 25. juni 1991 om Kongeriget Spaniens tiltrædelse: artikel 4 og slutakt, del III, erklæring 2
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iii) aftalen af 25. juni 1991 om Den Portugisiske Republiks tiltrædelse: artikel 4, 5 og 6
iv) aftalen af 6. november 1992 om Den Hellenske Republiks tiltrædelse: artikel 3, 4 og 5 og slutakt, del III,
erklæring 2
v) aftalen af 28. april 1995 om Republikken Østrigs
tiltrædelse: artikel 4
vi) aftalen af 19. december 1996 om Kongeriget
Danmarks tiltrædelse: artikel 4 og 6 og slutakt, del II,
fælles erklæring 3
vii) aftalen af 19. december 1996 om Republikken
Finlands tiltrædelse: artikel 4 og 5 og slutakt, del II,
fælles erklæring 3
viii) aftalen af 19. december 1996 om Kongeriget Sveriges
tiltrædelse: artikel 4 og 5 og slutakt, del II, fælles
erklæring 3.
c) For så vidt angår bestemmelserne i afgørelserne vedtaget af
Eksekutivkomitéen, nedsat i medfør af konventionen af
1990 om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni
1985:
SCH/Com-ex (93) 14 (forbedring af det praktiske retlige
samarbejde for at bekæmpe ulovlig narkotikahandel)
SCH/Com-ex (94) 28 rev (den i artikel 75 omhandlede attest
for medbringelse af narkotika og psykotrope stoffer)

fastsætte forskellige datoer for de forskellige bestemmelsers
virkning efter emneområde.
2.
Inden bestemmelserne i artikel 1 får virkning i overensstemmelse med stk. 1, træffer Rådet afgørelse om de retlige og
tekniske betingelser, herunder bestemmelser vedrørende
beskyttelse af personoplysninger, for Det Forenede Kongeriges
deltagelse i de bestemmelser, der henvises til i artikel 1, litra a),
nr. ii) og iii), litra c), nr. ii), og litra d), nr. ii).
3.
Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til virkningen af bestemmelserne i artikel 5 for de berørte territoriers
vedkommende.
4.
Enhver afgørelse i medfør af stk. 1, 2 og 3 træffes af
Rådet med enstemmighed blandt de i Schengen-protokollens
artikel 1 nævnte medlemmer og med tilslutning fra Det
Forenede Kongeriges regeringsrepræsentant.
5.
Bestemmelserne i artikel 75 i konventionen af 1990 om
gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 og i Eksekutivkomitéens afgørelse SCH/Com-ex (94) 28 rev (den i artikel
75 omhandlede attest for medbringelse af narkotika og psykotrope stoffer) finder umiddelbar anvendelse i Det Forenede
Kongerige.

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 (grænseoverskridende politisamarbejde om forebyggelse og opklaring af strafbare handlinger efter anmodning)
SCH/Com-ex (98) 52 (retningslinjer for grænseoverskridende politisamarbejde)
SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 (reglerne for narkotika)
SCH/Com-ex (99) 6 (telekommunikation)
SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 (aflønning af informanter)
SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 (aftale vedrørende samarbejde
om sagsanlæg for færdselsforseelser)
SCH/Com-ex (99) 18 (forbedring af politisamarbejdet om
forebyggelse og opklaring af strafbare handlinger).
d) For så vidt angår bestemmelserne i følgende erklæring
vedtaget af Eksekutivkomitéen, nedsat i medfør af konventionen af 1990 om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14.
juni 1985:
SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 (erklæring om udlevering).
3.
Artikel 8, stk. 3, finder anvendelse på de i stk. 1 og 2
nævnte territorier.

Artikel 6
1.
Med forbehold af artikel 8, stk. 3, får bestemmelserne i
artikel 1 virkning mellem Det Forenede Kongerige og medlemsstaterne og andre stater, for hvilke disse bestemmelser allerede
har fået virkning, når betingelserne for disse bestemmelsers
gennemførelse er opfyldt i alle disse medlemsstater og andre
lande, ved en afgørelse truffet af Rådet. Rådet kan beslutte at

1.6.2000

Artikel 7
1.

Det Forenede Kongerige er forpligtet af:

a) Rådets afgørelse 1999/323/EF af 3. maj 1999 om en finansforordning vedrørende budgetaspekterne af Rådets generalsekretærs forvaltning af de kontrakter, som han indgår som
repræsentant for visse medlemsstater vedrørende installering
og drift af forvaltningsenhedens server til on-line-hjælp og
Sirene-nettet, fase II (1) og enhver ændring heraf.
b) Rådets afgørelse 2000/265/EF af 27. marts 2000 om en
finansforordning vedrørende budgetaspekterne af Rådets
vicegeneralsekretærs forvaltning af de kontrakter, som han
indgår som repræsentant for visse medlemsstater om oprettelse og drift af kommunikationsinfrastrukturen i Schengensammenhæng (Sisnet) (2).
2.
Det Forenede Kongerige afholder alle omkostninger i
forbindelse med de tekniske aspekter af en delvis deltagelse i
driften af SIS.

Artikel 8
1.
Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
(1) EFT L 123 af 13.5.1999, s. 51.
(2) EFT L 85 af 6.4.2000, s. 12.
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2.
Fra datoen for denne afgørelses vedtagelse anses Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland for i henhold til artikel 5 i Schengen-protokollen uigenkaldeligt at have meddelt formanden for Rådet,
at de ønsker at deltage i alle forslag og initiativer, som bygger på de i artikel 1 nævnte Schengen-regler.
Denne deltagelse skal omfatte de områder, der er nævnt i henholdsvis artikel 7, stk. 1 og 2, for så vidt
forslag og initiativer bygger på de bestemmelser i Schengen-reglerne, som disse områder bliver bundet af.
3.
Foranstaltninger, der bygger på de i artikel 1 nævnte Schengen-regler, og som er vedtaget før
vedtagelsen af den rådsafgørelse, der er omhandlet i artikel 6, får virkning for Det Forenede Kongerige på
den eller de datoer, hvor Rådet i henhold til artikel 6 beslutter at lade de i artikel 1 nævnte Schengen-regler
træde i kraft for Det Forenede Kongerige, medmindre der i selve foranstaltningen er fastsat en senere dato.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2000.
På Rådets vegne
A. COSTA

Formand
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AFGØRELSE Nr. 1/2000 TRUFFET AF ASSOCIERINGSRÅDET EU-SLOVENIEN
den 5. maj 2000
om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Sloveniens deltagelse i fællesskabsprogrammet for
energieffektivitet, Save II
(2000/366/EF)
ASSOCIERINGSRÅDET HAR —

under henvisning til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og
deres medlemsstater, der optræder inden for rammerne af Den Europæiske Union, på ene side og
Republikken Slovenien på den anden side (1), særlig artikel 106, og
ud fra følgende betragtning:
I henhold til artikel 106 i Europaaftalen kan Slovenien deltage i Fællesskabets rammeprogrammer, særprogrammer, projekter eller andre foranstaltninger, bl.a. på energiområdet, og associeringsrådet træffer beslutning om de vilkår og betingelser, der skal gælde for Sloveniens deltagelse i aktiviteterne —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Slovenien deltager i Det Europæiske Fællesskabs Save II-program i henhold til de vilkår og betingelser, der
er fastsat i bilag I og II, som udgør en integrerende del af denne afgørelse.
Artikel 2
Denne afgørelse gælder i hele den periode, hvor Save II-programmet gennemføres.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den første dag i måneden efter dens vedtagelse.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2000.
På associeringsrådets vegne
D. RUPEL

Formand

(1) EFT L 51 af 26.2.1999, s. 3. Ændret ved en ændringsprotokol (EFT L 51 af 26.2.1999, s. 208).
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BILAG I
VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLOVENIENS DELTAGELSE I DET FLERÅRIGE FÆLLESSKABSPROGRAM
FOR ENERGIEFFEKTIVITET, SAVE II
1. Slovenien deltager i alle foranstaltninger under Fællesskabets flerårige program for energieffektivitet, Save II (i det
følgende benævnt »Save II«), i overensstemmelse med de målsætninger, kriterier, procedurer og frister, der er fastlagt i
Rådets beslutning 96/737/EF (1), om oprettelse af et femårigt program for forberedelse og gennemførelse af foranstaltninger, der på effektiv vis tager sigte på at fremme energieffektiviteten i Fællesskabet, medmindre denne afgørelse
indeholder andre bestemmelser.
2. Vilkårene og betingelserne for fremlæggelse, vurdering og udvælgelse af ansøgninger med tilknytning til støtteberettigede institutioner, organisationer og enkeltpersoner i Slovenien er de samme som vilkårene og betingelserne for
støtteberettigede institutioner, organisationer og enkeltpersoner i Fællesskabet inden for rammerne af Sloveniens
økonomiske bidrag minus administrationsomkostninger som fastsat i bilag II.
3. Om fornødent vil det for at sikre Save II's fællesskabsdimension være nødvendigt, at transnationale projekter og
aktiviteter foreslået af Slovenien omfatter et mindsteantal partnere fra Fællesskabets medlemsstater. Dette mindsteantal
vil som led i gennemførelsen af Save II blive fastsat under hensyn til arten af de forskellige aktiviteter, antallet af
partnere i et givet projekt og antallet af lande, som deltager i aktiviteten.
4. Slovenien træffer alle fornødne foranstaltninger til at sikre national koordination og organisation af deltagelsen i Save
II.
5. Slovenien indbetaler hvert år et bidrag til Den Europæiske Unions almindelige budget til dækning af omkostningerne
ved landets deltagelse i Save II (se bilag II). Associeringsudvalget kan i fornødent omfang justere dette bidrag.
6. Fællesskabets medlemsstater og Slovenien vil inden for rammerne af de eksisterende bestemmelser gøre alt, hvad der
står i deres magt, for at fremme den frie bevægelighed og opholdet for personer, der rejser mellem Slovenien og
Fællesskabets medlemsstater i forbindelse med deltagelse i aktiviteter, som er omfattet af denne afgørelse.
7. Uden at dette i øvrigt indskrænker det ansvar, der i medfør af artikel 5 i beslutning 96/737/EF påhviler Kommissionen
for De Europæiske Fællesskaber og De Europæiske Fællesskabers Revisionsret med hensyn til overvågning og evaluering af Save II, vil Sloveniens deltagelse i programmet til stadighed bliver overvåget af Slovenien og Kommissionen for
De Europæiske Fællesskaber på et partnerskabsgrundlag. Slovenien vil forelægge Kommissionen for De Europæiske
Fællesskaber de fornødne rapporter og medvirke ved andre særlige aktiviteter, som Fællesskabet tager initiativ til i
denne sammenhæng.
8. Uden at de procedurer, der er omhandlet i artikel 4 og 5 i beslutning 96/737/EF derved berøres, vil Slovenien blive
opfordret til at deltage i koordinationsmøder vedrørende ethvert spørgsmål med tilknytning til gennemførelsen af
denne afgørelse forud for de ordinære møder i Save-udvalget. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
informerer Slovenien om resultaterne af disse ordinære møder.
9. Det sprog, der benyttes som led i ansøgningsprocessen, i kontrakter og rapporter og i forbindelse med andre
administrative arrangementer under Save II-programmet, skal være et af Fællesskabets officielle sprog.

(1) EFT L 335 af 24.12.1996, s. 50.
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BILAG II
SLOVENIENS FINANSIELLE BIDRAG TIL SAVE II
1. Sloveniens finansielle bidrag omfatter:
— tilskud og anden finansiel støtte fra programmet til slovenske deltagere
— de ekstra administrationsomkostninger i forbindelse med forvaltningen af programmet, der påløber for
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber som følge af Sloveniens deltagelse.
2. For hvert regnskabsår må summen af tilskud og enhver anden finansiel støtte, som slovenske støttemodtagere opnår
fra programmet, ikke overstige det bidrag, som Slovenien indbetaler, efter fradrag af de ekstra administrationsomkostninger.
Hvis det bidrag, som Slovenien har betalt til Den Europæiske Unions almindelige budget, efter fradrag af de ekstra
administrationsomkostninger viser sig at være større end summen af tilskud og anden økonomisk støtte, som
slovenske støttemodtagere opnår fra programmerne, fremfører Kommissionen saldoen til det følgende regnskabsår og
trækker beløbet fra det følgende års bidrag. Hvis der ved programmets afslutning henstår en sådan saldo, vil beløbet
blive tilbagebetalt til Slovenien.
3. Sloveniens årlige bidrag andrager fra 1999 57 942 EUR. Af dette beløb vil 3 942 EUR dække de ekstra administrationsomkostninger i tilknytning til Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers forvaltning af programmet, der
hidrører fra Sloveniens deltagelse.
4. Finansforordningerne vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget finder anvendelse, bl.a. hvad angår
forvaltningen af Sloveniens bidrag.
Ved denne afgørelses ikrafttræden og i begyndelsen af hvert år sender Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Slovenien en indkaldelse af midler svarende til landets bidrag til dækningen af omkostningerne i henhold til denne
afgørelse.
Dette bidrag udtrykkes i EUR og skal indbetales til en af Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers euro-bankkonti.
Slovenien indbetaler senest tre måneder efter, at indkaldelsen af midler er afsendt, sit bidrag til dækningen af de årlige
udgifter i henhold til denne afgørelse i overensstemmelse med indkaldelsen af midler. Enhver forsinkelse ved betalingen
af bidraget vil medføre, at Slovenien skal betale renter af det udestående beløb fra forfaldsdagen. Rentesatsen svarer til
den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine transaktioner i euro i den måned, hvor forfaldsdatoen
ligger, forhøjet med 1,5 procentpoint.
5. Slovenien betaler de ekstra administrationsomkostninger, der er omhandlet i stk. 3 (3 942 EUR), via sit nationale
budget.
6. Slovenien betaler de resterende omkostninger ved sin deltagelse i SAVE II, dvs. 54 000 EUR, via sit nationale budget.
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Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1000/2000 af 12. maj 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren og om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelse af
nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter og forordning (EF) nr. 1445/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød
(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 114 af 13. maj 2000)
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