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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1760/2000
af 17. juli 2000
om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød
og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

for de pågældende produkter, især hvad angår sporbarhed, haft en positiv indflydelse på forbruget af
oksekød. For at bevare og øge forbrugernes tillid til
oksekød og for at undgå at vildlede dem, er det nødvendigt at udvikle et regelsæt for de forbrugeroplysninger,
der gives i mærkningen, gennem en passende og klar
produktmærkning.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37 og artikel 152, stk. 4, litra b),
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (2),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3),

(5)

Med henblik herpå er det vigtigt, at der indføres dels en
mere effektiv ordning for identifikation og registrering af
kvæg på produktionsstadiet, dels en særlig EF-mærkningsordning i oksekødssektoren baseret på objektive
kriterier på markedsføringsstadiet.

(6)

De garantier, en sådan forbedring giver, vil også gøre det
muligt at opfylde visse krav af almen interesse, som
f.eks. beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed.

(7)

Dette vil øge forbrugernes tillid til kvaliteten af oksekød
og oksekødsprodukter, bevare et højt niveau for beskyttelse af folkesundheden og styrke den varige stabilitet på
oksekødsmarkedet.

(8)

Ifølge artikel 3, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 90/
425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og
zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr
og produkter inden for Fællesskabet med henblik på
gennemførelse af det indre marked (7) skal dyr, der skal
indgå i samhandelen inden for Fællesskabet, være identificeret i overensstemmelse med kravene i EF-bestemmelserne og være registreret på en sådan måde, at de kan
spores tilbage til oprindelsesbedriften, -centret eller
-organisationen eller den bedrift, det center eller den
organisation, som dyrene passerer igennem, og identifikations- og registreringsordningerne skulle inden den 1.
januar 1993 udvides til også at omfatte flytning af dyr
inden for hver medlemsstats område.

efter proceduren i traktatens artikel 251 (4), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ifølge artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 820/97 af
21. april 1997 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af
oksekød og oksekødsprodukter (5) skal der indføres en
ordning med obligatorisk mærkning af oksekød, som
bliver obligatorisk i alle medlemsstaterne fra den 1.
januar 2000. Ifølge samme artikel skal der på forslag af
Kommissionen også vedtages almindelige regler for den
obligatoriske ordning inden den dato.
Efter Rådets forordning (EF) nr. 2772/1999 af 21.
december 1999 om fastsættelse af generelle regler for en
obligatorisk mærkningsordning for oksekød (6) gælder
nævnte almindelige bestemmelser kun midlertidigt i en
periode på højst otte måneder fra den 1. januar til den
31. august 2000.

(3)

Af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 820/97
ophæves og erstattes af nærværende forordning.

(4)

Som følge af det ustabile marked for oksekød og oksekødsprodukter forårsaget af BSE-krisen har den større
åbenhed omkring produktions- og afsætningsvilkårene

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

EFT C 376 E af 28.12.1999, s. 42.
EFT C 117 af 26.4.2000, s. 47.
EFT C 226 af 8.8.2000, s. 9.
Europa-Parlamentets udtalelse af 12.4.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles holdning af 6.6.2000 (endnu ikke
offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af 6.7.2000
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
5
( ) EFT L 117 af 7.5.1997, s. 1.
6
( ) EFT L 334 af 28.12.1999, s. 1.

(7) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Direktivet er senest ændret ved
direktiv 92/118/EØF (EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49).
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I henhold til artikel 14 i Rådets direktiv 91/496/EØF af
15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i
Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv
89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1) skal den i
artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 90/425/EØF nævnte
identifikation og registrering af sådanne dyr, undtagen
slagtedyr og registrerede heste, finde sted, efter at denne
kontrol er foretaget.

Forvaltningen af visse EF-støtteordninger på landbrugsområdet kræver individuel identifikation af visse typer
husdyr. Identifikations- og registreringsordningerne bør
derfor være egnede til anvendelse og kontrol af denne
individuelle identifikation.

Der bør sikres en hurtig og effektiv udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, således at denne forordning kan anvendes korrekt. Der er fastsat EF-bestemmelser herom ved Rådets forordning (EØF) nr. 1468/81
af 19. maj 1981 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde
mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre
den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (2) og ved Rådets direktiv 89/608/EØF af 21.
november 1989 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde
mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre
den rette anvendelse af de veterinære og zootekniske
bestemmelser (3).

De nugældende regler for identifikation og registrering af
kvæg er fastsat i Rådets direktiv 92/102/EØF af 27.
november 1992 om identifikation og registrering af
dyr (4) og i forordning (EF) nr. 820/97. Erfaringerne har
vist, at anvendelsen af direktiv 92/102/EØF ikke har
været fuldt tilfredsstillende for så vidt angår kvæg, og at
en yderligere forbedring er nødvendig; der må derfor
vedtages en særlig forordning for kvæg for at underbygge direktivets bestemmelser.

For at indførelsen af en forbedret identifikationsordning
kan blive accepteret, er det vigtigt, at der ikke pålægges
producenterne for store administrative krav. Der bør
fastsættes rimelige frister for iværksættelsen.

For hurtigt og nøjagtigt at kunne spore dyr af hensyn til
kontrollen af EF-støtteordningerne bør hver medlemsstat
oprette en elektronisk database, hvori dyrenes identitet,
alle bedrifter på deres område og flytninger af dyrene
registreres i overensstemmelse med Rådets direktiv 97/

(1) EFT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet er senest ændret ved
direktiv 96/43/EF (EFT L 162 af 1.7.1996, s. 1).
(2) EFT L 144 af 2.6.1981, s. 1. Forordningen er ophævet ved forordning (EF) nr. 515/97 (EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1).
(3) EFT L 351 af 2.12.1989, s. 34.
4
( ) EFT L 355 af 5.12.1992, s. 32. Direktivet er senest ændret ved
tiltrædelsesakten af 1994.
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12/EF af 17. marts 1997 om ændring og ajourføring af
direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og
svin (5), som angiver sundhedskravene i forbindelse med
denne database.
(15)

Det er vigtigt, at hver medlemsstat træffer de foranstaltninger, der endnu måtte være nødvendige, for at den
nationale elektroniske database bliver fuldt ud operationel hurtigst muligt.

(16)

Der bør tages skridt til at sikre, at de tekniske betingelser
er opfyldt for at garantere bedst mulig kommunikation
mellem producenten og databasen og en omfattende
anvendelse af databaserne.

(17)

For at flytninger af kvæg skal kunne spores, bør dyrene
identificeres ved hjælp af et øremærke i hvert øre og
principielt ledsages af et pas under enhver flytning.
Mærkets og passets karakteristika bør fastlægges på EFplan. Der bør principielt udstedes et pas for hvert dyr,
som har fået øremærker.

(18)

Der bør gælde samme identifikationskrav for dyr, som
importeres fra tredjelande i henhold til direktiv 91/
496/EØF.

(19)

Hvert dyr bør beholde sine øremærker hele sit liv.

(20)

På grundlag af arbejdet i Det Fælles Forskningscenter er
Kommissionen i færd med at undersøge muligheden for
at identificere dyr ad elektronisk vej.

(21)

Brugere med undtagelse af transportvirksomheder bør
føre en ajourført liste over dyrene på deres bedrift.
Listens karakteristika bør fastlægges på EF-plan. Myndighederne bør have adgang til disse lister efter anmodning
herom.

(22)

Medlemsstaterne kan fordele udgifterne til gennemførelsen af disse foranstaltninger på hele oksekødssektoren.

(23)

Den eller de myndigheder, der er ansvarlige for at
gennemføre de enkelte afsnit i denne forordning, bør
udpeges.

(24)

Der bør indføres en ordning med obligatorisk mærkning
af oksekød, som skal være obligatorisk i alle medlemsstaterne. Under den obligatoriske ordning anfører
erhvervsdrivende og organisationer, der afsætter
oksekød, i mærkningen oplysninger om oksekødet og
det sted, hvor det eller de dyr, som oksekødet stammer
fra, er slagtet.

(5) EFT L 109 af 25.4.1997, s. 1.
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(25)

Den obligatoriske mærkningsordning for oksekød bør
udbygges fra den 1. januar 2002. Under den obligatoriske ordning bør erhvervsdrivende og organisationer,
der afsætter oksekød, i mærkningen endvidere anføre
oplysninger om oprindelse, især om, hvor det eller de
dyr, som oksekødet stammer fra, er født, opfedet og
slagtet.

(26)

Oplysninger ud over oplysningerne om, hvor det eller de
dyr, som oksekødet stammer fra, er født, opfedet og
slagtet, kan gives under den frivillige mærkningsordning
for oksekød.

(27)

Obligatorisk oprindelsesmærkning bør være iværksat pr.
1. januar 2002, idet der kun kræves fuldstændige oplysninger om flytninger af kvæg i Fællesskabet for dyr, der
er født efter den 31. december 1997.

(28)

Den obligatoriske mærkningsordning bør også gælde for
oksekød, der importeres i Fællesskabet. Der må dog
tages højde for, at et tredjelands erhvervsdrivende eller
organisationer måske ikke har alle de oplysninger til
rådighed, der kræves for mærkning af oksekød produceret i Fællesskabet. Det bør derfor fastsættes, hvilke
minimumsoplysninger tredjelande skal anføre i mærkningen.

(29)

For erhvervsdrivende og organisationer, der producerer
og afsætter hakket oksekød, og som måske ikke er i
stand til at udlevere alle de oplysninger, der kræves i
henhold til den obligatoriske mærkningsordning, bør der
fastsættes undtagelser, der sikrer et vist minimum af
oplysninger.

(30)

Formålet med mærkning er at skabe størst mulig
åbenhed omkring afsætningen af oksekød.

(31)

Bestemmelserne i denne forordning bør gælde med
forbehold af Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14.
juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og
oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og
levnedsmidler (1).

(32)

For alle andre mærkningsoplysninger end dem, der
falder ind under den obligatoriske mærkningsordning,
kræves der også et EF-regelsæt. På grund af de mange
forskellige varebeskrivelser af oksekød, der afsættes i
Fællesskabet er det mest hensigtsmæssigt med en frivillig
mærkningsordning. For at en frivillig mærkningsordning
kan fungere effektivt, skal det være muligt at spore

(1) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1.
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mærket oksekød tilbage til det eller de dyr, det stammer
fra. En erhvervsdrivendes eller organisations mærkning
skal være omfattet af specifikationer, der sendes til
myndighederne med henblik på godkendelse. Erhvervsdrivende og organisationer må kun mærke oksekød, hvis
mærket indeholder deres navn eller identifikationslogo.
Medlemsstaternes myndigheder bør bemyndiges til at
tilbagekalde godkendelser af specifikationer i tilfælde af
uregelmæssigheder. For at mærkningsspecifikationerne
kan blive anerkendt i hele Fællesskabet, bør der
udveksles oplysninger mellem medlemsstaterne.

(33)

Erhvervsdrivende og organisationer, der importerer
oksekød fra tredjelande til Fællesskabet ønsker måske
også at mærke deres produkter i overensstemmelse med
den frivillige mærkningsordning. Der bør derfor fastsættes bestemmelser, som i videst muligt omfang skal
sikre, at mærkningen af importeret oksekød er lige så
pålidelig som mærkningen af EF-oksekød.

(34)

Ved overgangen fra ordningerne i afsnit II i forordning
(EF) nr. 820/97 til ordningerne i nærværende forordning
kan der opstå vanskeligheder, som der ikke er taget
højde for i nærværende forordning. Kommissionen bør
derfor kunne vedtage de fornødne overgangsforanstaltninger. Kommissionen bør også i givet fald bemyndiges
til at løse særlige praktiske problemer.

(35)

For at sikre pålideligheden af foranstaltningerne i denne
forordning er det nødvendigt at forpligte medlemsstaterne til at gennemføre relevante og effektive kontrolforanstaltninger. Disse kontrolforanstaltninger griber dog
ikke ind i anden kontrol, som Kommissionen kan foretage i henhold til artikel 9 i Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (2).

(36)

Der bør fastsættes passende sanktioner i tilfælde af overtrædelse af denne forordning.

(37)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de
gennemførelsesbeføjelser,
der
tillægges
Kommissionen (3) —

(2) EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1. Forordningen er senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1036/1999 (EFT L 127 af 21.5.1999, s. 4).
(3) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
AFSNIT I

Identifikation og registrering af kvæg
Artikel 1

sikres den fortrolighed og databeskyttelse, der kræves i henhold
til den nationale lovgivning.

1.
Medlemsstaterne indfører en ordning for identifikation og
registrering af kvæg i overensstemmelse med dette afsnit.
2.
Dette afsnit finder anvendelse med forbehold af fællesskabsregler, der kan indføres om udryddelse eller bekæmpelse
af sygdomme, og med forbehold af direktiv 91/496/EØF og
forordning (EØF) nr. 3508/92 (1). De bestemmelser i direktiv
92/102/EØF, der specifikt vedrører kvæg, gælder dog ikke
længere fra den dato, hvor de pågældende dyr skal identificeres
i overensstemmelse med dette afsnit.
Artikel 2
I dette afsnit forstås ved:
— »dyr«: kvæg som defineret i artikel 2, stk. 2, litra b) og c), i
direktiv 64/432/EØF (2)
— »bedrift«: enhver virksomhed, enhver bygning eller, hvis der
er tale om en frilandsbedrift, ethvert sted beliggende inden
for samme medlemsstats område, hvor dyr, der er omfattet
af denne forordning, holdes, opdrættes eller håndteres
— »bruger«: enhver fysisk eller juridisk person, som er
ansvarlig for dyr, også midlertidigt, herunder under transport eller på et marked
— »myndigheder«: den centrale myndighed eller de myndigheder i en medlemsstat, der er ansvarlige for at udføre
veterinærkontrol og for at gennemføre dette afsnit, eller, for
så vidt angår kontrollen med præmier, de myndigheder, der
er ansvarlige for at gennemføre forordning (EØF) nr. 3508/
92.
Artikel 3
Ordningen for identifikation og registrering af kvæg omfatter
følgende:
a) øremærker til identifikation af de enkelte dyr
b) elektroniske databaser
c) dyrepas
d) individuelle lister på hver enkelt bedrift.

Artikel 4
1.
Alle dyr på en bedrift, der er født efter den 31. december
1997, eller som efter den 1. januar 1998 er bestemt til handel
inden for Fællesskabet, identificeres ved hjælp af et af myndighederne godkendt øremærke i hvert øre. Begge øremærkerne
skal være forsynet med den samme entydige identifikationskode, så hvert enkelt dyr samt den bedrift, hvor det er født, kan
identificeres. Som en undtagelse herfra kan dyr, der er født før
den 1. januar 1998, og som efter denne dato er bestemt til
handel inden for EF, indtil den 1. september 1998 identificeres
efter direktiv 92/102/EØF.
Som en undtagelse fra første afsnit kan dyr, der er født før den
1. januar 1998, og som efter denne dato er bestemt til handel
inden for EF med henblik på øjeblikkelig slagtning, indtil den 1.
september 1999 identificeres efter direktiv 92/102/EØF.
Kvæg, der er bestemt til kulturelle eller sportslige begivenheder
(med undtagelse af messer og udstillinger) kan i stedet for
øremærker identificeres efter en af Kommissionen godkendt
identifikationsordning, som frembyder de samme garantier.
2.
Øremærket anbringes inden for en af medlemsstaten
fastsat frist regnet fra dyrets fødsel, og under alle omstændigheder inden dyret flyttes fra den bedrift, hvor det er født.
Denne frist må indtil den 31. december 1999 ikke være
længere end 30 dage og efter denne dato ikke længere end 20
dage.
Efter anmodning fra en medlemsstat kan Kommissionen dog
efter proceduren i artikel 23, stk. 2, fastsætte, under hvilke
omstændigheder medlemsstaterne kan forlænge maksimumsfristen.
Dyr, der er født efter den 31. december 1997, må ikke flyttes
fra en bedrift, medmindre de er identificeret i henhold til denne
artikel.

Kommissionen og myndighederne i den pågældende medlemsstat skal have adgang til alle oplysninger i henhold til dette
afsnit. Medlemsstaterne og Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at disse oplysninger er tilgængelige for alle berørte parter, herunder forbrugerorganisationer,
der er anerkendt af medlemsstaten, på betingelse af, at der

3.
Dyr, der er importeret fra et tredjeland, og som har
undergået den kontrol, der er fastsat i direktiv 91/496/EØF, og
som forbliver på Fællesskabets område, skal inden for en frist,
medlemsstaten fastsætter, dog senest 20 dage efter ovennævnte
kontrol, og under alle omstændigheder inden de flyttes fra
bedriften, identificeres på bestemmelsesbedriften ved hjælp af et
øremærke, der er i overensstemmelse med denne artikel.

(1) EFT L 355 af 5.12.1992, s. 1. Forordningen er senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1036/1999 (EFT L 127 af 21.5.1999, s. 4).
(2) EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet er ajourført ved
direktiv 97/12/EF (EFT L 109 af 25.4.1997, s. 1) og senest ændret
ved direktiv 98/99/EF (EFT L 358 af 31.12.1998, s. 107).

Det er dog ikke nødvendigt at identificere dyrene, hvis bestemmelsesbedriften er et slagteri, som ligger i den medlemsstat,
hvor kontrollen er foretaget, og dyrene slagtes senest 20 dage
efter kontrollen.
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Tredjelandets oprindelige identifikation registreres i den i artikel
5 nævnte elektroniske database eller, hvis databasen endnu ikke
er fuldt operationel, på de i artikel 3 nævnte lister sammen med
den identifikationskode, bestemmelsesmedlemsstaten har
tildelt.
4.
Dyr fra en anden medlemsstat beholder deres oprindelige
øremærker.
5.
Øremærker må ikke fjernes eller udskiftes uden myndighedernes tilladelse.
6.
Øremærkerne tildeles bedriften og fordeles og anbringes
på dyrene på en måde, der fastlægges af myndighederne.
7.
Senest den 31. december 2001 træffer Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af en rapport fra Kommissionen,
ledsaget af eventuelle forslag, efter proceduren i traktatens
artikel 95 afgørelse om, hvorvidt det er muligt at indføre
elektronisk identifikation på baggrund af de fremskridt, der er
gjort på dette område.
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af deres pas, når de flyttes fra den pågældende medlemsstats
område til en anden medlemsstats område, og i så fald
baseres passets oplysninger på den elektroniske database.
I disse medlemsstater afleveres det pas, dyret er ledsaget af
ved indførslen fra en anden medlemsstat, til myndighederne
ved ankomsten
— indtil den 1. januar 2000 tillade, at der udstedes kollektive
dyrepas for besætninger, der flyttes inden for den pågældende medlemsstat, hvis alle dyrene har samme oprindelse
og bestemmelsessted og er ledsaget af et veterinærcertifikat.

4.
Når dyret dør, skal brugeren returnere passet til myndighederne senest syv dage efter dyrets død. Sendes dyret til et
slagteri, er slagteriets leder ansvarlig for, at passet returneres til
myndighederne.

5.
Når dyr eksporteres til tredjelande, skal den sidste bruger
aflevere passet til myndighederne på det sted, hvor dyret
eksporteres.

Artikel 5
Medlemsstaternes myndigheder opretter en elektronisk database i henhold til artikel 14 og 18 i direktiv 64/432/EØF.

Artikel 7

De elektroniske databaser skal senest den 31. december 1999
være fuldt operationelle og fra denne dato indeholde alle de i
nævnte direktiv krævede oplysninger.

1.
Alle brugere med undtagelse af transportvirksomheder
skal:

Artikel 6
1.
Fra den 1. januar 1998 udsteder myndighederne et pas
for hvert dyr, der skal identificeres i henhold til artikel 4, senest
14 dage efter meddelelsen om dyrets fødsel eller, hvis det drejer
sig om dyr, der er importeret fra tredjelande, senest 14 dage
efter meddelelsen om den pågældende medlemsstats identifikation af dyret, jf. artikel 4, stk. 3. Myndighederne kan på de
samme betingelser udstede pas for dyr fra en anden medlemsstat. I så fald skal det pas, der ledsager dyret ved dets ankomst,
afleveres til myndighederne, som returnerer det til den udstedende medlemsstat.
Efter anmodning fra en medlemsstat kan Kommissionen dog
efter proceduren i artikel 23, stk. 2, fastsætte, under hvilke
omstændigheder medlemsstaterne kan forlænge maksimumsfristen.
2.

Når et dyr flyttes, skal det være ledsaget af sit pas.

3.
Uanset stk. 1, første punktum, og stk. 2 kan medlemsstater:
— der har en elektronisk database, som efter Kommissionens
vurdering er fuldt operationel, jf. artikel 5, bestemme, at der
kun skal udstedes pas for dyr, der er bestemt til handel
inden for Fællesskabet, og at dyrene kun skal være ledsaget

— føre en ajourført liste
— så snart den elektroniske database er fuldt operationel,
inden for en frist, som fastsættes af medlemsstaten, og som
skal være på mellem tre og syv dage, til myndighederne
indberette alle flytninger til og fra bedriften og alle fødsler
og dødsfald på bedriften sammen med datoerne for disse
begivenheder. Efter anmodning fra en medlemsstat kan
Kommissionen dog efter proceduren i artikel 23, stk. 2,
fastsætte, under hvilke omstændigheder medlemsstaterne
kan forlænge maksimumsfristen og fastsætte specifikke
regler for flytning af kvæg, der om sommeren græsser
forskellige steder i bjergområder.

2.
Brugerne skal, hvis det er relevant, udfylde passet straks
ved hvert dyrs ankomst til bedriften og inden dets flytning
derfra, og sørge for, at passet ledsager dyret, jf. artikel 6.

3.
Brugerne skal efter anmodning herom for dyr, som de
har ejet, holdt, transporteret, afsat eller slagtet, give myndighederne alle oplysninger om oprindelse, identifikation og eventuelt bestemmelsessted.

4.
Listen skal have et format, som er godkendt af myndighederne, og føres manuelt eller på edb, og den skal til enhver tid
være til disposition for myndighederne, hvis de ønsker det, i en
periode, som skal fastlægges af myndighederne, dog mindst tre
år.
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Artikel 8

11.8.2000
Artikel 10

Medlemsstaterne udpeger den myndighed, der er ansvarlig for
at sikre, at dette afsnit overholdes. De underretter hinanden og
Kommissionen om, hvem denne myndighed er.

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette afsnit
vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 23, stk. 2. Disse
foranstaltninger omfatter navnlig:
a) bestemmelser vedrørende øremærkerne
b) bestemmelser vedrørende passet
c) bestemmelser vedrørende listen

Artikel 9

d) mindstekrav til den kontrol, der skal foretages

Medlemsstaterne kan lade brugerne afholde de omkostninger,
der er forbundet med de i artikel 3 omhandlede ordninger og
den i dette afsnit fastsatte kontrol.

e) anvendelse af administrative sanktioner
f) overgangsbestemmelser, der kræves for at lette anvendelsen
af dette afsnit.

AFSNIT II

Mærkning af oksekød og oksekødsprodukter
Artikel 11
En erhvervsdrivende eller en organisation som defineret i
artikel 12, der:
— i henhold til afdeling I i dette afsnit skal mærke oksekød på
alle markedsføringsstadier
— i henhold til afdeling II i dette afsnit ønsker at mærke
oksekød på salgsstedet for at give andre oplysninger end
dem, der er fastsat i artikel 13, om egenskaber ved det
mærkede kød eller det dyr, som det stammer fra, eller
produktionsbetingelser
skal overholde bestemmelserne i dette afsnit.
Dette afsnit finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i
andre relevante fællesskabsbestemmelser, navnlig om oksekød.
Artikel 12
I dette afsnit forstås ved:
— »oksekød«: de produkter, der henhører under KN-kode
0201, 0202, 0206 10 95 og 0206 29 91
— »mærkning«: anbringelse af et mærke på et eller flere
kødstykker eller på deres emballage, eller for ikke-færdigpakkede varers vedkommende skriftlig og synlig forbrugerinformation på salgsstedet
— »organisation«: en gruppe erhvervsdrivende fra samme eller
forskellige dele af oksekødshandelen.

AFDELING I

Obligatorisk EF-mærkningsordning for oksekød
Artikel 13
Almindelige regler
1.
Erhvervsdrivende og organisationer, der afsætter oksekød
i Fællesskabet, skal mærke det i henhold til denne artikel.
I forbindelse med den obligatoriske mærkningsordning skal der
kunne fastslås en sammenhæng mellem på den ene side identifikationen af slagtekroppen, fjerdingen eller kødstykkerne og på
den anden side det enkelte dyr eller gruppen af dyr, hvis dette

er tilstrækkeligt til at sikre rigtigheden af oplysningerne på det
mærke, der skal kontrolleres.
2.

Mærket skal indeholde følgende:

a) Et referencenummer eller en referencekode, så der kan fastslås en sammenhæng mellem kødet og dyret eller dyrene.
Dette nummer kan være identifikationsnummeret for det
enkelte dyr, som oksekødet stammer fra, eller identifikationsnummeret for en gruppe af dyr.
b) Autorisationsnummeret for det slagteri, hvor dyret eller
gruppen af dyr er blevet slagtet, og medlemsstaten eller
tredjelandet, hvor slagteriet er beliggende. Oplysningerne
anføres på følgende måde: »Slagtet i (medlemsstatens eller
tredjelandets navn)(autorisationsnummer)«.
c) Autorisationsnummeret for den opskæringsvirksomhed,
hvor slagtekroppen eller gruppen af slagtekroppe er
opskåret, og medlemsstaten eller tredjelandet, hvor virksomheden er beliggende. Oplysningerne anføres på følgende
måde: »Opskåret i (medlemsstatens eller tredjelandets
navn)(autorisationsnummer)«.
3.
Medlemsstaterne kan dog, indtil den 31. december 2001,
hvis der findes tilstrækkelige oplysninger i den identifikationsog registreringsordning for kvæg, der omhandles i afsnit I,
beslutte, at der for oksekød fra dyr, der er født, opdrættet og
slagtet i den samme medlemsstat, også skal anføres yderligere
oplysninger på mærket.
4.
En obligatorisk ordning som omhandlet i stk. 3 må ikke
føre til forstyrrelser i samhandelen mellem medlemsstaterne.
De gennemførelsesordninger, der skal gælde i de medlemsstater, der ønsker at anvende stk. 3, skal godkendes af
Kommissionen på forhånd.
5. a) Fra den 1. januar 2002 skal erhvervsdrivende og organisationer også anføre følgende på mærket:
i) den medlemsstat eller det tredjeland, hvor dyret er
født
ii) de medlemsstater eller tredjelande, hvor opfedningen
har fundet sted
iii) den medlemsstat eller det tredjeland, hvor slagtningen har fundet sted.
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b) Hvis oksekødet stammer fra dyr, der er født, opdrættet
og slagtet:
i) i den samme medlemsstat, kan der dog stå: »Oprindelse: (medlemsstatens navn)«
ii) i det samme tredjeland, kan der dog stå: »Oprindelse:
(tredjelandets navn)«.
Artikel 14
Undtagelser fra den obligatoriske mærkningsordning
Uanset artikel 13, stk. 2, litra b) og c), og uanset, stk. 5, litra a),
nr. i) og ii), i samme artikel, skal en erhvervsdrivende eller en
organisation, der fremstiller hakket oksekød, på mærket anføre
»Fremstillet i (medlemsstatens navn)« eller »Fremstillet i (tredjelandets navn)« afhængig af, hvor kødet er fremstillet, og
»Oprindelse i«, når den eller de implicerede stater ikke er fremstillingsstaterne.
Den forpligtelse, der er fastsat i artikel 13, stk. 5, litra a), nr. iii),
gælder for dette kød fra nærværende forordnings ikrafttræden.
Den erhvervsdrivende eller organisationen har dog mulighed
for at supplere mærket for hakket oksekød med:
— én eller flere betegnelser som omhandlet i artikel 13, og/
eller
— datoen for fremstillingen af det pågældende kød.
På baggrund af den indvundne erfaring og under hensyn til
eventuelle behov herfor kan der vedtages tilsvarende bestemmelser for udskåret kød samt for afpuds efter proceduren i
artikel 23, stk. 2.
Artikel 15
Obligatorisk mærkning af oksekød fra tredjelande
Uanset artikel 13 skal oksekød, der er importeret til Fællesskabet, og for hvilket ikke alle de oplysninger, som er nævnt i
artikel 13, foreligger, efter proceduren i artikel 17 mærkes med
»Oprindelse i tredjeland«, og »slagtet i (tredjelandets navn)«.

AFDELING II

Frivillig mærkningsordning
Artikel 16
Almindelige regler
1.
For mærker, der indeholder andre oplysninger end dem,
der er fastsat i afdeling I i dette afsnit, skal hver enkelt erhvervsdrivende eller organisation indsende en specifikation, der skal
godkendes, til myndighederne i den medlemsstat, hvor produktionen eller salget af det pågældende oksekød finder sted.
Myndighederne kan også udarbejde specifikationer til anven-
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delse i den pågældende medlemsstat, forudsat at det ikke er
obligatorisk at anvende dem.
I de frivillige mærkningsspecifikationer anføres det:
— hvilke oplysninger mærket skal indeholde
— hvilke foranstaltninger der skal træffes for at sikre, at disse
oplysninger er rigtige
— hvilken kontrolordning der vil blive anvendt i alle produktions- og afsætningsled, herunder hvilke former for kontrol
der skal udføres af et uvildigt organ, der er godkendt af
myndighederne, og som udpeges af den erhvervsdrivende
eller organisationen. Disse organer skal opfylde kriterierne i
europæisk standard EN/45011.
— når det drejer sig om en organisation, hvilke foranstaltninger der vil blive truffet over for et medlem, som ikke
overholder specifikationerne.
Medlemsstaterne kan beslutte, at kontrol udført af det uvildige
organ kan erstattes af kontrol udført af en myndighed. Myndigheden skal i så fald have det fornødne kvalificerede personale
og tilstrækkelige ressourcer til at udføre kontrollen.
Omkostningerne ved kontrol i henhold til denne afdeling
afholdes af den erhvervsdrivende eller den organisation, der
anvender mærkningsordningen.
2.
For at en specifikation kan godkendes, skal myndighederne ved en grundig undersøgelse af de specifikationsoplysninger, der er omhandlet i stk. 1, have opnået sikkerhed for, at
den påtænkte mærkningsordning, og navnlig kontrolordningen,
er pålidelig og fungerer efter hensigten. Myndighederne afviser
at godkende specifikationer, der ikke gør det muligt at fastslå
en sammenhæng mellem på den ene side identifikationen af
slagtekroppen, fjerdingen eller kødstykkerne og på den anden
side det enkelte dyr eller, hvis dette er tilstrækkeligt til at sikre
nøjagtigheden af oplysningerne på det mærke, der skal kontrolleres, de pågældende dyr.
Specifikationer, der giver mulighed for mærker med misvisende
eller uklare oplysninger, afvises ligeledes.
3.
Hvis produktionen og/eller afsætningen af oksekødet
finder sted i to eller flere medlemsstater, undersøger og
godkender myndighederne i de pågældende medlemsstater de
indsendte specifikationer, såfremt de deri anførte oplysninger
vedrører foranstaltninger, der foregår på deres respektive
områder. I så fald anerkender medlemsstaterne de godkendelser, der er udstedt af andre medlemsstater.
Specifikationen anses for at være godkendt af myndighederne,
hvis ansøgningen hverken er blevet afslået eller godkendt, og
der ikke er fremsat ønske om yderligere oplysninger inden for
et tidsrum, som fastsættes efter proceduren i artikel 23, stk. 2,
og som løber fra dagen efter indsendelsen af ansøgningen.
4.
Hvis myndighederne i alle berørte medlemsstater
godkender den indsendte specifikation, har den erhvervsdrivende eller organisationen ret til at mærke oksekød, forudsat at
mærkerne er forsynet med de pågældendes navn eller identifikationslogo.

L 204/8

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

5.
Uanset stk. 1-4 kan Kommissionen efter proceduren i
artikel 23, stk. 2, fastsætte en fremskyndet eller forenklet
procedure for godkendelse i særlige tilfælde, navnlig i forbindelse med oksekød i små detailpakker eller primære oksekødsudskæringer i enkeltpakninger, der er mærket i en
medlemsstat efter en godkendt specifikation og indført til en
anden medlemsstats område, på betingelse af, at der ikke er
tilføjet nogen oplysninger til den oprindelige mærkning.
6.
En medlemsstat beslutter, at navnet på et eller flere af
dens områder ikke må benyttes, når dette navn
— kan give anledning til forveksling eller til kontrolvanskeligheder
— er forbeholdt oksekød efter forordning (EØF) nr. 2081/92.
Hvis der foreligger tilladelse dertil, suppleres navnet på området
med navnet på medlemsstaten.
7.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om anvendelsen af denne artikel og især om de oplysninger, der er
angivet på mærkerne. Kommissionen underretter de andre
medlemsstater i den i artikel 23, stk. l, litra b), nævnte forvaltningskomité for okseød herom, og der kan eventuelt efter
proceduren i artikel 23, stk. 2, fastsættes regler for disse oplysninger, og der kan især pålægges begrænsninger.

Artikel 17
Frivillig mærkning af oksekød fra tredjelande
1.
Finder oksekødsproduktionen helt eller delvis sted i et
tredjeland, har de erhvervsdrivende og organisationerne ret til
at mærke oksekødet i henhold til denne afdeling, hvis de ud
over at overholde artikel 16 har fået godkendt deres specifikationer af de myndigheder, som hvert enkelt tredjeland har
udpeget til det formål.
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Artikel 18
Sanktioner

Viser det sig, at en erhvervsdrivende eller en organisation ikke
overholder den i artikel 16, stk. 1, omhandlede specifikation,
kan medlemsstaten trække retten til at mærke oksekødet, jf.
artikel 16, stk. 2, tilbage eller stille yderligere krav, som den
erhvervsdrivende eller organisationen skal opfylde for at
beholde godkendelsen, uden at dette i øvrigt berører de foranstaltninger, der træffes af organisationen selv eller af det
kontrolorgan, der er omhandlet i artikel 16.

AFDELING III

Almindelige bestemmelser
Artikel 19
Gennemførelsesbestemmelser
De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette afsnit
vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 23, stk. 2. Disse
foranstaltninger omfatter navnlig:
a) størrelsen af en gruppe af dyr som omhandlet i artikel 13,
stk. 2, litra a)
b) hakket oksekød, oksekødsafpuds eller opskåret oksekød
som omhandlet i artikel 14
c) særlige oplysninger, som kan anføres på mærkerne
d) de foranstaltninger, der kræves for at lette overgangen fra
anvendelsen af forordning (EF) nr. 820/97 til anvendelsen af
dette afsnit II
e) de foranstaltninger, der kræves til løsning af specifikke praktiske problemer. Sådanne foranstaltninger kan, hvis der foreligger en behørig begrundelse herfor, fravige visse dele af
dette afsnit II.

2.
For at en godkendelse, der er udstedt af et tredjeland, er
gyldig i Fællesskabet, skal tredjelandet i forvejen have givet
Kommissionen meddelelse om:
— hvilken myndighed tredjelandet har udpeget
— hvilke procedurer og kriterier myndigheden skal anvende,
når den undersøger specifikationen
— hver enkelt erhvervsdrivende og organisation, som har fået
godkendt en specifikation af myndigheden.

Artikel 20
Udpegning af myndigheder
Medlemsstaterne udpeger den eller de myndigheder, der er
ansvarlige for at gennemføre dette afsnit, senest den 14.
oktober 2000.

Kommissionen sender disse meddelelser til medlemsstaterne.
Artikel 21
Konkluderer Kommissionen på grundlag af ovennævnte
meddelelser, at de procedurer og/eller kriterier, der anvendes i
et tredjeland, ikke kan ligestilles med de normer, der er fastsat i
denne forordning, beslutter den efter samråd med det pågældende tredjeland, at dette lands godkendelser ikke er gyldige i
Fællesskabet.

Senest den 14. august 2003 forelægger Kommissionen EuropaParlamentet og Rådet en rapport og eventuelt forslag om udvidelse af denne forordnings anvendelsesområde til at omfatte
forarbejdede produkter, der indeholder oksekød, og oksekødsprodukter.
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AFSNIT III

Fælles bestemmelser
Artikel 23

Artikel 22
1.
Medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, der er
nødvendige for at sikre, at denne forordning overholdes. Denne
kontrol foregriber ikke eventuel kontrol, som Kommissionen
udøver i henhold til artikel 9 i forordning (EF, Euratom) nr.
2988/95.
Eventuelle sanktioner, som medlemsstaterne pålægger
brugerne, skal stå i forhold til overtrædelsens alvor. Sanktionerne kan, når det er berettiget, omfatte restriktioner med
hensyn til at flytte dyrene til eller fra den pågældende brugers
bedrift.

1.

Kommissionen bistås:

a) ved iværksættelsen af artikel 10 af Komitéen for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, jf. artikel
11 i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 (1)
b) ved iværksættelsen af artikel 19 af Forvaltningskomitéen for
Oksekød nedsat ved artikel 42 i Rådets forordning (EF) nr.
1254/1999 (2)
c) ved iværksættelsen af artikel 22 af Den Stående Veterinærkomité nedsat ved Rådets afgørelse 68/361/EØF (3).

2.
Kommissionens sagkyndige skal sammen med myndighederne:

2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

a) kontrollere, om medlemsstaterne overholder bestemmelserne i denne forordning

Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til
en måned.

b) foretage kontrol på stedet for at sikre sig, at kontrollen
udføres i henhold til denne forordning.

3.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.
En medlemsstat, på hvis område der føres kontrol, yder
Kommissionens sagkyndige den bistand, de måtte ønske for at
kunne udføre deres opgaver.

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til
tre måneder.

Resultatet af kontrollen skal drøftes med den pågældende
medlemsstats myndigheder, før der udarbejdes en endelig
rapport, som rundsendes.
4.
Mener Kommissionen, at resultatet af kontrollen taler for
det, tages situationen op til behandling i Den Stående Veterinærkomité, jf. artikel 23, stk. 1, litra c). Kommissionen kan
træffe de nødvendige afgørelser efter proceduren i artikel 23,
stk. 3.

4.

Komitéerne vedtager selv deres forretningsorden.
Artikel 24

1.

Forordning (EF) nr. 820/97 ophæves.

2.
Henvisninger til forordning (EF) nr. 820/97 betragtes som
henvisninger til nærværende forordning og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilaget.
Artikel 25

5.
Kommissionen følger udviklingen. Den kan, på baggrund
heraf efter proceduren i artikel 23, stk. 3, ændre eller ophæve
de afgørelser, der er nævnt i stk. 4.

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

6.
Gennemførelsesbestemmelser til denne artikel vedtages
om nødvendigt efter proceduren i artikel 23, stk. 3.

Den anvendes på oksekød, der stammer fra dyr, der er slagtet
efter den 1. september 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2000.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

N. FONTAINE

J. GLAVANY

Formand

Formand

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.
(2) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21.
(3) EFT L 255 af 18.10.1968, s. 23.
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BILAG
Sammenligningstabel
Forordning (EF) nr. 820/97

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

—

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 14, stk. 1

Artikel 16, stk. 1

Artikel 14, stk. 2

Artikel 16, stk. 2

Artikel 14, stk. 3

Artikel 16, stk. 5

Artikel 14, stk. 4

Artikel 16, stk. 4

Artikel 15

Artikel 17

Artikel 16, stk. 1

Artikel 16, stk. 3

Artikel 16, stk. 2

Artikel 16, stk. 3

Artikel 16, stk. 3

Artikel 13, stk. 2, litra a)

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

—

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22

Artikel 25

11.8.2000
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1761/2000
af 10. august 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 11. august 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2000.
På Kommissionens vegne
Pedro SOLBES MIRA

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 10. august 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast
importværdi

0707 00 05

052
999
052
999
388
524
528
999
052
400
508
600
624
999
388
400
508
512
528
800
804
999
052
064
388
512
528
720
804
999
052
999
064
066
093
624
999

95,1
95,1
79,6
79,6
60,7
83,0
68,8
70,8
99,4
182,7
135,1
90,3
199,4
141,4
87,9
74,1
58,4
90,4
77,8
161,1
84,8
90,6
97,7
63,3
72,5
48,7
74,5
116,4
116,8
84,3
136,2
136,2
52,4
40,2
36,2
150,3
69,8

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(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. 1762/2000
af 10. august 2000
om indstilling af fiskeri efter rødfisk fra fartøjer, som fører spansk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten for De Europæiske Fællesskaber,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (1), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2846/98 (2), særlig artikel 21, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
I Rådets forordning (EF) nr. 2742/1999 af 17. december
1999 om fastsættelse for år 2000 af fiskerimuligheder
og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og
for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af
fangstbegrænsninger, og om ændring af forordning (EF)
nr. 66/98 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1447/2000 (4), fastsættes rødfiskekvoterne for 2000.

(1)

For at overholde bestemmelserne om de kvantitative
begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen fastsætter den dato, på
hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en
medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må
anses for at være opbrugt.

(2)

(3)

Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har
fiskeriet efter rødfisk fra fartøjer, som fører spansk flag
eller er registreret i Spanien, i farvandene i OPANO 3M
nået den tildelte kvote for 2000. Spanien har forbudt
fiskeri efter disse bestande fra den 5. maj 2000. Denne
dato bør derfor også fastsættes i denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fiskeriet efter rødfisk fra fartøjer, der fører spansk flag eller er
registreret i Spanien, i farvandene i OPANO 3M har medført, at
Spaniens rødfiskekvote for 2000 må anses for at være opbrugt.
Fiskeriet efter rødfisk i farvandene i OPANO 3M fra fartøjer,
der fører spansk flag eller er registreret i Spanien, er forbudt
ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den
ovenfor nævnte bestand fanget i disse farvande af de nævnte
fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 5. maj 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2000.
På Kommissionens vegne
Pedro SOLBES MIRA

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

261
358
341
163

af
af
af
af

20.10.1993,
31.12.1998,
31.12.1999,
4.7.2000, s.

s. 1.
s. 5.
s. 1.
5.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1763/2000
af 10. august 2000
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Den restitution, der skal ydes visse forarbejdede
produkter, bør alt efter produkterne gradueres i forhold
til deres indhold af aske, råcellulose, avner, proteiner,
fedtstoffer eller stivelse, idet indholdet heraf er særlig
betegnende med hensyn til mængden af det basisprodukt, som faktisk indeholdes i det forarbejdede produkt.

(5)

For så vidt angår maniokrødder og andre tropiske
rødder og rodfrugter såvel som mel heraf gør de
påtænkte udførslers økonomiske aspekt, særlig under
hensyntagen til disse produkters art og oprindelse, ikke
for tiden fastsættelse af en eksportrestitution påkrævet.
På grund af Fællesskabets ringe andel i verdenshandelen
med visse produkter forarbejdet på basis af korn er
fastsættelse af en eksportrestitution for disse ikke for
tiden nødvendig.

(6)

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeders
særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere
restitutionen for visse produkter alt efter bestemmelsesstedet.

(7)

Restitutionen skal fastsættes en gang om måneden. Den
kan ændres i mellemtiden.

(8)

Visse produkter forarbejdet på basis af majs kan undergå
en varmebehandling, der kan medføre ydelse af en restitution, der ikke svarer til produktets kvalitet. Det bør
anføres, at produkter med indhold af prægelatineret
stivelse ikke kan omfattes af eksportrestitutioner.

(9)

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

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. 1666/2000 (2), særlig
artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1667/2000 (4), særlig
artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
og artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 kan
forskellen mellem noteringerne eller priserne for de
produkter, som er nævnt i artikel 1 i disse forordninger,
og priserne på disse produkter inden for Fællesskabet
udlignes ved en eksportrestitution.

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95
skal restitutionerne fastsættes under hensyntagen til
situationen og den forventede udvikling dels med
hensyn til de disponible mængder af korn, ris og brudris
samt disse produkters pris på Fællesskabets marked, dels
med hensyn til priserne for korn, ris, brudris og kornprodukter på verdensmarkedet. Ifølge de samme artikler
er det ligeledes vigtigt at sikre ligevægt på korn- og
rismarkederne og en naturlig udvikling for så vidt angår
priser og samhandel samt at tage hensyn til de påtænkte
udførslers økonomiske aspekter og til interessen i at
undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked.

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Ved artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/
95 (5), ændret ved forordning (EF) nr. 2993/95 (6), om
regler for indførsel og udførsel af produkter forarbejdet
på basis af korn og ris fastsættes de særlige kriterier, der
skal tages hensyn til ved beregningen af restitutionen for
disse produkter.

(3)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

181
193
329
193
147
312

af
af
af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.12.1995, s. 18.
29.7.2000, s. 3.
30.6.1995, s. 55.
23.12.1995, s. 25.

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for de i artikel 1, stk. 1, litra d), i
forordning (EØF) nr. 1766/92 og artikel 1, stk. 1, litra c), i
forordning (EF) nr. 3072/95 omhandlede produkter, for hvilke
forordning (EF) nr. 1518/95 gælder, fastsættes i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.
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Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. august 2000.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2000.
På Kommissionens vegne
Pedro SOLBES MIRA

Medlem af Kommissionen

BILAG
til Kommissionens forordning af 10. august 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter
forarbejdet på basis af korn og ris
(EUR/t)

(EUR/t)
Produktkode

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Restitutionsbeløb

86,17
73,86
73,86
0,00
0,00
37,44
37,44
110,79
86,17
73,86
73,86
42,92
0,00
14,69
0,00
0,00
41,60
33,28
14,69
98,48
80,02
0,00
0,00
0,00
0,00
33,28
35,36

Produktkode

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

Restitutionsbeløb

92,33
70,78
14,69
14,40
14,40
3,60
15,39
25,63
0,00
28,80
28,80
98,48
98,48
98,48
98,48
44,08
44,08
0,00
104,00
79,62
104,00
79,62
79,62
104,00
79,62
108,98
75,64
79,62

(1) Der ydes ingen restitution for produkter, der har undergået en varmebehandling, der medfører prægelatinering af stivelsen.
(2) Restitutionerne ydes i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2730/75 (EFT L 281 af 1.11.1975, s. 20), senere ændret.

NB: Produktkoderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1),
senere ændret.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1764/2000
af 10. august 2000
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

I øvrigt skal der ved fastsættelsen af restitutionsbeløbet
ligeledes tages hensyn til mulighederne og betingelserne
for salg af de pågældende produkter på verdensmarkedet, interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets
marked og udførslernes økonomiske aspekt.

(5)

Ved fastsættelsen af restitutionen forekommer det dog
for tiden hensigtsmæssigt at basere sig på den forskel,
der konstateres på Fællesskabets marked og på verdensmarkedet, mellem priserne på de råvarer, som i almindelighed anvendes i disse foderblandinger, hvorved det
bliver muligt at tage mere præcist hensyn til de faktiske
økonomiske vilkår, der gælder for eksport af de pågældende produkter.

(6)

Restitutionen skal fastsættes én gang om måneden. Den
kan ændres i den mellemliggende periode.

(7)

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

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. 1666/2000 (2), særlig
artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel
1 i forordningen, og priserne på disse produkter uden
for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.
I artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95
af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den
import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning
(EF) nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for
korn og ris (3), defineres kriterierne for restitutionsbeløbets fastsættelse for disse produkter.
Der skal ved beregningen også tages hensyn til indholdet
af kornprodukter. Med henblik på en forenkling bør
restitutionen betales for to kategorier af »kornprodukter«,
nemlig for majs, som er den mest almindelige kornart i
udførte kornfoderblandinger og majsprodukter, og for
»andre kornarter«, som er de restitutionsberettigede
kornprodukter med undtagelse af majs og majsprodukter. Der bør ydes en restitution for den mængde
kornprodukter, som foderblandingen indeholder.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for de under forordning (EØF) nr. 1766/
92 henhørende foderblandinger, for hvilke forordning (EF) nr.
1517/95 gælder, fastsættes som angivet i bilaget til nærværende
forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. august 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2000.
På Kommissionens vegne
Pedro SOLBES MIRA

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.
(3) EFT L 147 af 30.6.1995, s. 51.
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BILAG
til

Kommissionens

forordning

af

10.

august 2000 om fastsættelse
kornfoderblandinger

af

eksportrestitutionerne

for

Produktkoder, for hvilke der ydes eksportrestitutioner (1):
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.
(EUR/t)

Kornprodukter (2)

Restitutionsbeløb (2)

Majs og majsprodukter:
KN-kode 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

61,55

Kornprodukter (2), med undtagelse af majs og majsprodukter

7,20

(1) Produktkoderne er defineret i sektor 5 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som
ændret.
(2) Med henblik på restitutionsydelse tages der kun hensyn til stivelse fra kornprodukter.
Som kornprodukter anses produkter henhørende under KN-kode 0709 90 60 og 0712 90 19, kapitel 10 og 1101, 1102,
1103 og 1104 — i uforandret og ikke regenereret stand — (bortset fra 1104 30) og kornindholdet i produkter under KN-kode
1904 10 10 og 1904 10 90. Kornindholdet i produkterne under KN-kode 1904 10 10 og 1904 10 90 betragtes som værende lig med
slutproduktets vægt.
Der betales ingen restitution for korn, hvor stivelsens oprindelse ikke klart kan fastslås ved analyse.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1765/2000
af 10. august 2000
om ændring af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

bilaget til nærværende forordning, ændres i overensstemmelse med nævnte bilag —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1670/2000 (2) særlig artikel 31, stk. 3, sidste afsnit, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ud fra følgende betragtninger:

De eksportrestitutioner for produkter i uforarbejdet stand, som
er omhandlet i artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999 og
fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 1660/2000, ændres for
de produkter, som er nævnt i bilaget til nærværende forordning
til de deri angivne beløb.

(1)

Eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter er
fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1660/
2000 (3).

(2)

Som følge af anvendelsen af de bestemmelser, der er
nævnt i forordning (EF) nr. 1660/2000, på de oplysninger, som Kommissionen har kendskab til, bør
eksportrestitutionerne for de produkter, der er nævnt i

Artikel 1

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. august 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2000.
På Kommissionens vegne
Pedro SOLBES MIRA

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.
(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 10.
(3) EFT L 192 af 28.7.2000, s. 21.
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DA

L 204/19

BILAG
til Kommissionens forordning af 10. august 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter
(EUR/100 kg netto, hvis ikke andet er angivet)

Produktkode

Bestemmelse (*)

Restitutionsbeløb

Produktkode

Bestemmelse (*)

Restitutionsbeløb

0401 10 10 9000

970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
+
970
***
+
+
970
***
970
***
+
+
970
***
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2,327
—
2,327
—
2,327
—
3,597
—
2,327
—
3,597
—
4,551
—
—
4,551
—
—
—
10,50
—
15,77
—
—
—
15,77
—
38,32
59,85
66,00
38,32
59,85
66,00
75,22
110,55
129,01
75,22
110,55
129,01
53,00
53,00
0,5300
0,5300
53,00
69,60
73,40
79,00
53,00
69,60
73,40
79,00
79,50
80,10
81,00
86,60
88,60
96,00
100,30

0402 21 91 9900
0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300
0402 21 99 9400
0402 21 99 9500
0402 21 99 9600
0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 19 9200
0402 29 19 9300
0402 29 19 9500
0402 29 19 9900
0402 29 91 9100
0402 29 91 9500
0402 29 99 9100
0402 29 99 9500
0402 91 11 9110
0402 91 11 9120
0402 91 11 9310
0402 91 11 9350
0402 91 11 9370
0402 91 19 9110
0402 91 19 9120
0402 91 19 9310
0402 91 19 9350
0402 91 19 9370
0402 91 31 9100
0402 91 31 9300
0402 91 39 9100
0402 91 39 9300
0402 91 51 9000
0402 91 59 9000
0402 91 91 9000
0402 91 99 9000
0402 99 11 9110
0402 99 11 9130
0402 99 11 9150
0402 99 11 9310
0402 99 11 9330
0402 99 11 9350
0402 99 19 9110
0402 99 19 9130
0402 99 19 9150
0402 99 19 9310
0402 99 19 9330
0402 99 19 9350
0402 99 31 9110
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 39 9110
0402 99 39 9150
0402 99 39 9300

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

105,20
79,50
80,10
81,00
86,60
88,60
96,00
100,30
105,20
0,5300
0,6960
0,7340
0,7900
0,5300
0,6960
0,7340
0,7900
0,7950
0,8660
0,7950
0,8660
—
—
—
—
10,90
—
—
—
—
10,90
—
12,90
—
12,90
—
—
41,60
41,60
—
—
—
—
—
0,2790
—
—
—
—
—
0,2790
—
0,2900
0,2490
0,4290
—
0,2900
0,2490

0401 10 90 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 91 9100
0401 20 91 9500
0401 20 99 9100
0401 20 99 9500
0401 30 11 9100
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 19 9100
0401 30 19 9400
0401 30 19 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9400
0401 30 91 9700
0401 30 99 9100
0401 30 99 9400
0401 30 99 9700
0402 10 11 9000
0402 10 19 9000
0402 10 91 9000
0402 10 99 9000
0402 21 11 9200
0402 21 11 9300
0402 21 11 9500
0402 21 11 9900
0402 21 17 9000
0402 21 19 9300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200
0402 21 91 9300
0402 21 91 9400
0402 21 91 9500
0402 21 91 9600
0402 21 91 9700

L 204/20

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Produktkode

Bestemmelse (*)

0402 99 39 9500
0402 99 91 9000
0402 99 99 9000
0403 10 11 9400
0403 10 11 9800
0403 10 13 9800
0403 10 19 9800
0403 10 31 9400
0403 10 31 9800
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 31 9000
0403 90 33 9200
0403 90 33 9300
0403 90 33 9500
0403 90 33 9900
0403 90 39 9000
0403 90 51 9100

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
970
***
+
+
+
+
970
***
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0403 90 51 9300
0403 90 53 9000
0403 90 59 9110
0403 90 59 9140
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0403 90 59 9540
0403 90 59 9570
0403 90 61 9100
0403 90 61 9300
0403 90 63 9000
0403 90 69 9000
0404 90 21 9100
0404 90 21 9910
0404 90 21 9950
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150
0404 90 23 9911
0404 90 23 9913
0404 90 23 9915
0404 90 23 9917
0404 90 23 9919
0404 90 23 9931
0404 90 23 9933
0404 90 23 9935
0404 90 23 9937
0404 90 23 9939
0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
0404 90 29 9120
0404 90 29 9130
0404 90 29 9135
0404 90 29 9150

Restitutionsbeløb

0,4290
0,4890
0,4890
—
—
—
—
—
—
—
—
52,10
52,10
69,00
72,70
78,20
78,80
0,5210
0,5210
0,6900
0,7270
0,7820
0,7880
2,327
—
—
—
—
—
15,77
—
38,32
59,20
59,20
59,20
59,20
59,20
—
—
—
—
53,00
—
7,40
53,00
69,60
73,40
79,00
—
—
—
—
—
7,40
9,00
10,90
12,90
13,50
79,50
80,10
81,00
86,60
88,60
96,00

11.8.2000

Produktkode

Bestemmelse (*)

Restitutionsbeløb

0404 90 29 9160
0404 90 29 9180
0404 90 81 9100
0404 90 81 9910
0404 90 81 9950
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9911
0404 90 83 9913
0404 90 83 9915
0404 90 83 9917
0404 90 83 9919
0404 90 83 9931
0404 90 83 9933
0404 90 83 9935
0404 90 83 9937
0404 90 89 9130
0404 90 89 9150
0404 90 89 9930
0404 90 89 9950
0404 90 89 9990
0405 10 11 9500
0405 10 11 9700
0405 10 19 9500
0405 10 19 9700
0405 10 30 9100
0405 10 30 9300
0405 10 30 9500
0405 10 30 9700
0405 10 50 9100
0405 10 50 9300
0405 10 50 9500
0405 10 50 9700
0405 10 90 9000
0405 20 90 9500
0405 20 90 9700
0405 90 10 9000
0405 90 90 9000
0406 10 20 9100
0406 10 20 9230

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***

100,30
105,20
0,5300
—
0,1750
0,5300
0,6960
0,7340
0,7900
—
—
—
—
—
—
—
0,2790
0,2900
0,7950
0,8660
0,4601
0,6600
0,7522
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
176,22
155,49
161,71
216,00
170,00
—
—
—
—
37,68
—
37,68
—
—
—
35,05
—
35,05
—
—
—
15,39
—
15,39

0406 10 20 9290

0406 10 20 9300

11.8.2000
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DA

Produktkode

Bestemmelse (*)

0406 10 20 9610

037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
+
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
+
+
+
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***

0406 10 20 9620

0406 10 20 9630

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

0406 10 20 9660
0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

0406 10 20 9870
0406 10 20 9900
0406 20 90 9100
0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 20 90 9919

Restitutionsbeløb

—
—
—
51,11
—
51,11
—
—
—
51,83
—
51,83
—
—
—
57,86
—
57,86
—
—
—
85,03
—
85,03
—
—
—
70,86
—
70,86
—
—
—
—
26,28
—
26,28
—
—
—
31,87
—
31,87
—
—
—
—
—
—
58,77
23,80
58,77
—
—
—
77,56
31,70
77,56
—
—
—
82,41
33,70
82,41
—
—
—
92,10
37,60
92,10

L 204/21

Produktkode

Bestemmelse (*)

Restitutionsbeløb

0406 20 90 9990
0406 30 31 9710

+
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***

—
—
—
—
9,540
—
17,88
—
—
—
13,99
—
26,24
—
—
—
9,540
—
17,88
—
—
—
13,99
—
26,24
—
—
—
20,36
—
38,17
—
—
—
13,99
—
26,24
—
—
—
20,36
—
38,17
—
—
—
20,36
—
38,17
—
—
—
23,02
—
43,16
—
—
—
24,15
—
45,28
—
—
—
90,00
—
90,00

0406 30 31 9730

0406 30 31 9910

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

0406 30 90 9000

0406 40 50 9000

L 204/22
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DA

Produktkode

Bestemmelse (*)

0406 40 90 9000

037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***

0406 90 13 9000

0406 90 15 9100

0406 90 17 9100

0406 90 21 9900

0406 90 23 9900

0406 90 25 9900

0406 90 27 9900

0406 90 31 9119

0406 90 33 9119

0406 90 33 9919

Restitutionsbeløb

—
—
—
92,42
—
92,42
—
—
—
101,62
45,30
116,37
—
—
—
105,01
46,70
120,25
—
—
—
105,01
46,70
120,25
—
—
—
102,90
33,50
117,54
—
—
—
90,36
—
103,92
—
—
—
89,77
—
102,80
—
—
—
81,30
—
93,10
—
—
—
74,72
19,20
85,71
—
—
—
74,72
19,20
85,71
—
—
—
68,29
—
78,60

11.8.2000

Produktkode

Bestemmelse (*)

0406 90 33 9951

037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
+
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***

0406 90 35 9190

0406 90 35 9990

0406 90 37 9000

0406 90 61 9000

0406 90 63 9100

0406 90 63 9900

0406 90 69 9100
0406 90 69 9910

0406 90 73 9900

0406 90 75 9900

0406 90 76 9300

Restitutionsbeløb

—
—
—
68,98
—
78,66
33,29
33,29
—
105,71
46,20
121,56
—
—
—
105,71
30,20
121,56
—
—
—
101,62
45,30
116,37
47,01
47,01
—
112,00
43,00
129,64
42,83
42,83
—
111,41
48,10
128,55
34,22
34,22
—
107,11
36,80
124,18
—
—
—
—
107,11
36,80
124,18
—
—
—
93,28
39,60
106,91
—
—
—
93,90
16,70
108,07
—
—
—
84,68
—
96,98

11.8.2000
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DA

Produktkode

Bestemmelse (*)

0406 90 76 9400

037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***

0406 90 76 9500

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

0406 90 79 9900

0406 90 81 9900

0406 90 85 9910

0406 90 85 9991

0406 90 85 9995

Restitutionsbeløb

—
—
—
94,85
17,40
108,62
—
—
—
90,24
17,40
102,45
—
—
—
87,50
—
102,26
—
—
—
92,78
—
105,98
—
—
—
91,91
—
104,35
—
—
—
75,02
—
86,27
—
—
—
94,85
35,80
108,62
33,32
33,32
—
102,43
44,60
117,90
—
—
—
102,43
30,20
117,90
—
—
—
93,90
—
108,07

L 204/23

Produktkode

Bestemmelse (*)

0406 90 85 9999
0406 90 86 9100
0406 90 86 9200

+
+
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
+
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
097
098
400
***

0406 90 86 9300

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

0406 90 87 9100
0406 90 87 9200

0406 90 87 9300

0406 90 87 9400

0406 90 87 9951

0406 90 87 9971

0406 90 87 9972

Restitutionsbeløb

—
—
—
—
—
86,17
20,80
102,23
—
—
—
87,41
22,80
103,32
—
—
—
92,87
25,80
108,62
—
—
—
102,43
30,20
117,90
—
—
—
—
71,81
18,60
85,19
—
—
—
80,27
21,00
94,89
—
—
—
82,36
23,00
96,33
—
—
—
93,15
31,80
106,68
—
—
—
93,15
25,80
106,68
—
39,68
—
45,63

L 204/24
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DA

Produktkode

Bestemmelse (*)

0406 90 87 9973

037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
037
039
097
098
400
***
+
037
039
097
098
400
***
+
+
+
+
+
+
+
+

0406 90 87 9974

0406 90 87 9975

0406 90 87 9979

0406 90 88 9100
0406 90 88 9300

2309 10 15 9010
2309 10 15 9100
2309 10 15 9200
2309 10 15 9300
2309 10 15 9400
2309 10 15 9500
2309 10 15 9700
2309 10 19 9010

Restitutionsbeløb

—
—
—
91,46
18,10
104,74
—
—
—
99,26
18,10
113,19
—
—
—
101,25
24,00
114,45
—
—
—
90,36
18,10
103,92
—
—
—
—
70,90
22,80
83,50
—
—
—
—
—
—
—
—

11.8.2000

Produktkode

Bestemmelse (*)

2309 10 19 9100
2309 10 19 9200
2309 10 19 9300
2309 10 19 9400
2309 10 19 9500
2309 10 19 9600
2309 10 19 9700
2309 10 19 9800
2309 10 70 9010
2309 10 70 9100
2309 10 70 9200
2309 10 70 9300
2309 10 70 9500
2309 10 70 9600
2309 10 70 9700
2309 10 70 9800
2309 90 35 9010
2309 90 35 9100
2309 90 35 9200
2309 90 35 9300
2309 90 35 9400
2309 90 35 9500
2309 90 35 9700
2309 90 39 9010
2309 90 39 9100
2309 90 39 9200
2309 90 39 9300
2309 90 39 9400
2309 90 39 9500
2309 90 39 9600
2309 90 39 9700
2309 90 39 9800
2309 90 70 9010
2309 90 70 9100
2309 90 70 9200
2309 90 70 9300
2309 90 70 9500
2309 90 70 9600
2309 90 70 9700
2309 90 70 9800

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Restitutionsbeløb

—
—
—
—
—
—
—
—
—
13,85
18,47
23,09
27,70
32,32
36,94
40,63
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
13,85
18,47
23,09
27,70
32,32
36,94
40,63

(*) Destinationskoderne er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2543/1999 (EFT L 307 af 2.12.1999, s. 46).
Dog gælder følgende:
— »097« omfatter alle destinationskoderne fra 072 til 083 (begge inklusive)
— »098« omfatter alle destinationskoderne fra 053, 060, 070 og fra 091 til 096 (begge inklusive)
— »970« omfatter de udførsler, der er omhandlet i artikel 36, stk. 1, litra a) og c), og artikel 44, stk. 1, litra a) og b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (EFT L
102 af 17.4.1999, s. 11).
For andre destinationer end dem, der er anført for hver produktkode, angives det gældende restitutionsbeløb ved »***«.
Hvis der ikke er angivet nogen destination (»+«), anvendes det restitutionsbeløb, der gælder for udførsel til alle andre destinationer end dem, der er omhandlet i artikel 1, stk.
2 og 3.

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).

11.8.2000

DA
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1766/2000
af 10. august 2000
om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter og om
fastsættelse af, i hvilket omfang indgivne ansøgninger om eksportlicenser kan imødekommes
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1670/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 174/
1999 af 26. januar 1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår
anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk
og mejeriprodukter (3), ændret ved forordning (EF) nr. 1596/
1999 (4), særlig artikel 10, stk. 3, og
ud fra følgende betragtning:
Markedet for visse mejeriprodukter er præget af usikkerhed.
Det er nødvendigt at undgå spekulationsansøgninger, som kan
fordreje konkurrencen mellem de erhvervsdrivende. Udstedelsen af licenser for de pågældende produkter bør suspenderes

midlertidigt, og der bør ikke udstedes licenser for visse
produkter, for hvilke ansøgningen er under behandling —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Udstedelsen af eksportlicenser for mejeriprodukter
henhørende under KN-kode 0402 10 suspenderes den 11.
august 2000, undtagen licenser for destination »970«.
2.
Ansøgninger om eksportlicenser for mejeriprodukter
henhørende under KN-kode 0402 10 indgivet mellem den 8.
og 9. august 2000, med undtagelse af ansøgninger om licenser
for destinationen »970«, imødekommes ikke.
3.
Ansøgninger om eksportlicenser for mejeriprodukter
henhørende under KN-kode 0402 10, indgivet den 4. og 7.
august 2000, imødekommes.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. august 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2000.
På Kommissionens vegne
Pedro SOLBES MIRA

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

160 af 26.6.1999, s. 48.
193 af 29.7.2000, s. 10.
20 af 27.1.1999, s. 8.
188 af 21.7.1999, s. 39.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1767/2000
af 10. august 2000
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i
forordning (EF) nr. 1701/2000 omhandlede licitation
ning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til
den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen, og til de bydende, hvis bud
omfatter en eksportafgift.

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. 1666/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/
95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2513/98 (4),
særlig artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af blød
hvede til alle tredjelande blev åbnet ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1701/2000 (5).

(2)

I artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501/95 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forord-

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfører,
at maksimumsrestitutionen fastsættes til det i artikel 1
nævnte beløb.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For bud, der meddeles fra den 4. til den 10. august 2000 inden
for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/2000 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsrestitutionen for blød
hvede til 12,99 EUR/t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. august 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2000.
På Kommissionens vegne
Pedro SOLBES MIRA

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181
193
147
313
195

af
af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
1.8.2000, s. 18.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1768/2000
af 10. august 2000
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i
forordning (EF) nr. 1740/2000 omhandlede licitation
ning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til
den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen, og til de bydende, hvis bud
omfatter en eksportafgift.

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. 1666/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/
95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af
eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2513/98 (4),
særlig artikel 7, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

En licitation over restitutionen ved udførsel af rug til alle
lande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1740/2000 (5).

(2)

I artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501/95 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forord-

(3)

Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfører,
at maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i
artikel 1 nævnte beløb.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For bud, der meddeles fra den 4. indtil den 10. august 2000,
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1740/2000
omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for rug til 36,95 EUR/t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. august 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2000.
På Kommissionens vegne
Pedro SOLBES MIRA

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181
193
147
313
199

af
af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
5.8.2000, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1769/2000
af 10. august 2000
om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager
overskridelse 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.
1321/2000 (3).

(2)

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

For at råde bod på denne situation bør der ske en
afvisning af ansøgninger om licenser af type B for druer
til spisebrug, der udføres efter den 10. august 2000,
indtil udgangen af den igangværende eksportperiode —

Artikel 1
For druer til spisebrug afvises de ansøgninger om eksportlicenser af type B, der indgives efter artikel 1 i forordning (EF) nr.
1321/2000, og for hvilke produkternes udførselsangivelse blev
antaget efter den 10. august 2000, men inden den 16.
september 2000.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. august 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2000.
På Kommissionens vegne
Pedro SOLBES MIRA

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 149 af 23.6.2000, s. 11.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1770/2000
af 10. august 2000
om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I
foranstaltning, der kan sikre disse forskellige målsætninger.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(5)

Som følge af den ordning mellem Det Europæiske
Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om Fællesskabets eksport af pastaprodukter til De Forenede Stater, der
godkendtes ved Rådets afgørelse 87/482/EØF (6), er det
nødvendigt at differentiere restitutionen for varer henhørende under KN-kode 1902 11 00 og 1902 19 00 alt
efter varernes bestemmelsessted.

(6)

Artikel 4, stk. 3 og 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000
fastslår, at en nedsat eksportrestitution skal fastsættes,
idet der tages hensyn til produktionsrestitutionen i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr.
1722/93 (7), senest ændret ved forordning (EF) nr. 87/
1999 (8), for det anvendte basisprodukt i den for varen
antagne produktionsperiode.

(7)

Spiritusholdige drikkevarer anses for at være mindre
følsomme over for prisen på korn, der anvendes ved
fremstillingen heraf. Protokol nr. 19 i traktaten om Det
Forenede Kongeriges, Irlands og Danmarks tiltrædelse
bestemmer imidlertid, at der skal vedtages de nødvendige foranstaltninger for at lette anvendelsen af korn fra
Fællesskabet til fremstilling af spiritus på basis af korn.
Den restitutionssats, der skal anvendes for korn, der
udføres i form af spiritusholdige drikkevarer, bør derfor
justeres.

(8)

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

(9)

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

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1510/
2000 (2), særlig artikel 13, stk. 3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (3),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1528/2000 (4), særlig
artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr.
1766/92 og til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr.
3072/95 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt
i artikel 1 i hver af de to forordninger, og priserne inden
for Fællesskabet dækkes ved en eksportrestitution.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 af 13.
juli 2000 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 (5), 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 enten i bilag B til forordning (EØF) nr. 1766/92 eller i bilag B til forordning (EF)
nr. 3072/95.
I henhold til artikel 4, stk. 1, første afsnit, i forordning
(EF) nr. 1520/2000 skal restitutionssatsen pr. 100 kg af
hvert af de basisprodukter, der er taget i betragtning,
fastsættes for hver måned.

(3)

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

(4)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181
174
329
175
177

af
af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
13.7.2000, s. 11.
30.12.1995, s. 18.
14.7.2000, s. 64.
15.7.2000, s. 1.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De restitutionssatser, der skal anvendes for de basisprodukter,
som omfattes af bilag A til forordning (EF) nr. 1520/2000, som
er nævnt i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1766/92 eller i
artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 3072/95, og som udføres
i form af varer, der er nævnt henholdsvis i bilag B til forordning (EØF) nr. 1766/92 eller i bilag B til den ændrede forordning (EF) nr. 3072/95, fastsættes som angivet i bilaget til denne
forordning.
(6) EFT L 275 af 29.9.1987, s. 36.
(7) EFT L 159 af 1.7.1993, s. 112.
(8) EFT L 9 af 15.1.1999, s. 8.
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Artikel 2
Ved anvendelse af en restitiutionslicens, der er udstedt før 14.
juli 2000, og såfremt det drejer sig om de i bilag I til forordning (EØF) nr. 1722/93 anførte varer, anvendes en nedsat
restitutionssats, der tager hensyn til produktionsrestitutionen.
Hvis der ved antagelsen af udførselsangivelsen og til støtte for
betalingsanmodningen vedrørende eksportrestitution forelægges bevis for, at der for de basisprodukter, der er anvendt til
fremstillingen af de varer, der ønskes eksporteret, ikke er og
ikke vil blive ansøgt om produktionsrestitutioner som
omhandlet i forordning (EØF) nr. 1722/93, anvendes imidlertid

11.8.2000

en restitutionssats, der ikke tager hensyn til produktionsrestitutionen.
Det i stk. 2 omhandlede bevis består i, at eksportøren fremlægger en erklæring fra den virksomhed, der har forarbejdet det
pågældende basisprodukt, hvori det attesteres, at der for dette
produkt ikke er og ikke vil blive ansøgt om produktionsrestitution som omhandlet i forordning (EØF) nr. 1722/93. Denne
erklæring kontrolleres efter artikel 16, stk. 1, forordning (EF)
nr. 1520/2000.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft den 11. august 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2000.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

11.8.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 204/31

BILAG
til Kommissionens forordning af 10. august 2000 om fastsættelse af restitutionssatser, der skal anvendes for
visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

(EUR/100 kg)
Restitutionssatser i EUR/100 kg
KN-kode

Varebeskrivelse (1)

i tilfælde
af forudfastsættelse
af restitutionerne

i andre tilfælde

– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19
til Amerikas Forenede Stater

—

—

– i andre tilfælde

—

—

0,936

0,936

– – såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1222/94 finder anvendelse (2)

—

—

– – i andre tilfælde

—

—

1002 00 00

Rug

—

—

1003 00 90

Byg

1,440

1,440

1004 00 00

Havre

4,292

4,292

1005 90 00

Majs, anvendt i form af:

1001 10 00

1001 90 99

Hård hvede:

Blød hvede og blandsæd af hvede og rug:
– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode 1902 11 og 1902 19
til Amerikas Forenede Stater
– i andre tilfælde:

– stivelse:
– – såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1222/94 finder anvendelse (2)

—

—

2,080

2,080

– – såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1222/94 finder anvendelse (2)

0,000

0,000

– – i andre tilfælde

3,833

3,833

– andre (også i uforarbejdet stand)

3,833

3,833

– såfremt artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1222/94 finder anvendelse (2)

6,155

6,155

– i andre tilfælde

0,000

0,000

– rundkornet

2,654

2,654

– middelkornet

3,272

3,272

– langkornet ris

4,976

4,976

– – i andre tilfælde
– glucose, glucosesirup maltodextrin, maltodextrinsirup under KN-kode 1702 30 51,
1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75,
1702 90 79 og 2106 90 55 (3):

Kartoffelstivelse under KN-kode 1108 13 00 som ligestillet med et produkt, der er
fremstillet ved forarbejdning af majs:

ex 1006 30

Sleben ris:
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(EUR/100 kg)
Restitutionssatser i EUR/100 kg

KN-kode

Varebeskrivelse (1)

i tilfælde
af forudfastsættelse
af restitutionerne

i andre tilfælde

1006 40 00

Brudris

4,362

4,362

1007 00 90

Sorghum

6,155

6,155

(1) De anvendte mængder af bearbejdede eller ligestillede produkter skal i givet fald multipliceres med de koefficienter, der er angivet i bilag E til Kommissionens ændrede
forordning (EF) nr. 1222/94 (EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1).
(2) Varer, der er opført i dette bilag, henvises til bilag 1 i forordning (EØF) nr. 1722/93.
(3) For sirup henhørende under KN-kode 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 60 90, fremstillet ved blanding af glucosesirup og fructosesirup, ydes kun udførselsrestitution for
glucosesirup.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1771/2000
af 10. august 2000
om ændring af restitutionerne for visse mejeriprodukter udført i form af varer, som ikke henhører
under bilag I til traktaten
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1670/2000 (2), særlig artikel 31, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

De restitutionssatser, som fra august 2000 skal anvendes
for de i bilaget nævnte produkter udført i form af varer,
som ikke henhører under bilag I til traktaten, er fastsat i
Kommissionens forordning (EF) nr. 1705/2000 (3).

(2)

Anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i
forordning (EF) nr. 1705/2000 på de oplysninger, som
Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en
ændring af de nugældende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De i forordning (EF) nr. 1705/2000 fastsatte restitutionssatser
ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. august 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2000.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.
(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 10.
(3) EFT L 195 af 1.8.2000, s. 28.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 10. august 2000 om ændring 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

—
53,00

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

63,00

b) for så vidt angår udførsel af andre varer

79,00

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

75,00

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

177,25

c) for så vidt angår udførsel af andre varer

170,00
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(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 31. juli 2000
om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Norge om
udvidelse af Common Communication Network/Common Systems Interface (CCN/CSI) inden for
rammerne af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure
(2000/506/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(4)

Den 22. oktober 1999 bemyndigede Rådet
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til at føre
forhandlinger med hvert af de ikke-EU-lande, der er part
i konventionen, om en aftale i form af brevveksling om
udvidelse af CCN/CSI til hvert af dem.

(5)

Kommissionen har ført forhandlinger om udvidelse af
CCN/CSI til også at omfatte Norge.

(6)

Aftalen i form af brevveksling om denne udvidelse bør
godkendes —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300,
stk. 2, første punktum, og stk. 3, første afsnit,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som led i implementeringen af det datamatiserede
forsendelsessystem, der er indført ved afgørelse nr. 1/
1999 truffet at Den Blandede Kommission EF/EFTA
(fælles forsendelse) (1), skal der oprettes et internationalt
datanetværk til informationsudveksling mellem de
kompetente myndigheder i parterne i konventionen af
20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (2) (i
det følgende benævnt »konventionen«).

(2)

Fællesskabet har allerede udviklet Common Communication Network/Common Systems Interface (CCN/CSI),
som opfylder de nødvendige krav.

(3)

Ifølge afgørelse nr. 2/1999 truffet af Den Blandede
Kommission EF/EFTA (fælles forsendelse) (3) skal
CCN/CSI anvendes af alle kontraherende parter i
konventionen, og partnerlandenes finansielle deltagelse
og andre hermed forbundne spørgsmål aftales mellem
Fællesskabet og hvert af partnerlandene.

(1) EFT L 65 af 12.3.1999, s. 50.
(2) EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.
(3) EFT L 119 af 7.5.1999, s. 53.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Norge om udvidelse af Fællesskabets Common
Communication
Network/Common
Systems
Interface
(CCN/CSI) inden for rammerne af konventionen om en fælles
forsendelsesprocedure godkendes herved på Fællesskabets
vegne.
Teksten til aftalen i form af brevveksling er knyttet til denne
afgørelse.

Artikel 2
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de
personer, der er beføjet til at undertegne aftalen i form af
brevveksling med bindende virkning for Fællesskabet.
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Artikel 3
Denne afgørelse har virkning fra dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2000.
På Rådets vegne
H. VÉDRINE

Formand

11.8.2000
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AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING
mellem Det Europæiske Fællesskab og Norge om udvidelse af Common Communications Network/
Common Systems Interface (CCN/CSI) inden for rammerne af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure
A. Brev fra Det Europæiske Fællesskab

Hr.,
Hvad angår udvidelsen af brugen af Common Communications Network/Common Systems Interface
(CCN/CSI) til det nye datamatiserede forsendelsessystem til at omfatte Norge skal jeg på Det Europæiske
Fællesskabs vegne foreslå følgende tilsagn:
I.

Parterne overholder de tekniske specifikationer, der er angivet i dokumenterne i bilaget til dette brev,
som er udleveret til Norge, tillige med alle ændringer i fremtiden inden for rammerne af projektet.

II.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »Kommissionen«) opererer og
udvikler systemet i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udarbejdet af Toldpolitikudvalget
— Arbejdsgruppen vedrørende EDB — Den Tekniske Undergruppe CCN/CSI (CPC-CWP-CCN/CSI),
også for partnerlandene.

III.

Parterne overholder reglerne om den generelle sikkerhedspolitik, der er fastlagt som led i projektet.

IV.

Senest den 1. september 2000 indbetaler Norge et engangsbeløb på 120 000 EUR til installeringen af
CCN/CSI.

V.

Inden den 31. januar 2001 afslutter Kommissionen regnskaberne over installeringsudgifterne på basis
af det allerede betalte beløb og de faktiske omkostninger, der skal bæres af Norge, på basis af den
specifikke aftale, som Kommissionen har indgået til dette formål med underleverandøren, og sender
Norge en opgørelse. Den endelige betaling (betaling af restbeløbet) sker 30 dage efter forelæggelsen af
opgørelsen.

VI.

Senest den 1. september 2000 indbetaler Norge et engangsbeløb på 48 000 EUR til dækning af
driftsudgifterne ved netværket i 2000.

VII. Fra 2001 betaler Norge hvert år den 15. maj et engangsbeløb til dækning af de årlige omkostninger
ved brugen af netværket. Kommissionen meddeler inden den 31. juli hvert år Norge engangsbeløbet
for det følgende år. Engangsbeløbet for 2001 udgør 96 000 EUR.
VIII. Inden den 31. januar hvert år afslutter Kommissionen regnskaberne over de årlige driftsomkostninger
på basis af det allerede indbetalte beløb og de faktiske omkostninger for Norge og sender Norge en
opgørelse. Kommissionen beregner de faktiske omkostninger på basis af sine forbindelser med
underleverandøren, som udvælges efter de gældende procedurer for kontraktindgåelse. Den endelige
betaling (betaling af restbeløbet) sker 30 dage efter forelæggelsen af opgørelsen. Det endelige beløb,
som Norge skal betale, kan i intet tilfælde overstige 20 % af det allerede betalte årlige engangsbeløb.
IX.

Som Den Europæiske Unions medlemsstater vil Norge blive informeret om de fremtidige omkostningstendenser samt andre grundlæggende elementer i forbindelse med udviklingen af CCN/CSI, som
måtte have betydning for disse omkostninger.

X.

Senest den 1. september 2000 indbetaler Norge et depositum på 40 000 EUR for beredskab,
uforudsete udgifter og fremtidig udvikling. Kommissionen forelægger Norge en opgørelse med en
fordeling af omkostninger, som afskrives på dette depositum. Senest den 15. maj hvert år fornyer
Norge dette depositum med indbetaling af et beløb svarende til det beløb, der faktisk er brugt i det
foregående år til uforudsete udgifter og fremtidig udvikling.
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Alle betalinger foretages til Kommissionen. Medmindre andet er angivet, baseres betalingerne på
Kommissionens opgørelse, hvori skal angives de forskellige serviceydelser, maskinel- og programmelleverancer, som skal betales inden 60 dage.

XII. Denne aftale forbliver gældende så længe de to parter er kontraherende parter i konventionen af
20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure. Begge parter forbeholder sig dog muligheden af at
ændre den ved fælles overenskomst.
XIII. Skulle Norge betale de beløb, der er omhandlet i punkt IV, V, VI, VII, VIII og X med forsinkelse i
forhold til de datoer, der er angivet i nævnte punkter, er Den Europæiske Union berettiget til at
opkræve morarenter (svarende til den rente, som anvendes af Den Europæiske Centralbank på dens
transaktioner i euro, og som offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, og som
var gældende på betalingsdatoen, plus 1,5 %). Samme rentesats gælder for de betalinger, Fællesskabet
skal foretage.
Jeg ville være Dem taknemmelig for at bekræfte, at Norge er indforstået med det ovenfor anførte.
Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
På vegne af Rådet for Den Europæiske Union

BILAG TIL BREVVEKSLINGEN
EKSTERN DOKUMENTATION VEDRØRENDE CCN/CSI
GENERELT
21info_en

CCN/CSI telematisk integrering inden for told og indirekte beskatning (engelsk udgave)

21info_fr

CCN/CSI telematisk integrering inden for told og indirekte beskatning (fransk udgave)

Arap_101

Arkitekturen i transeuropæiske applikationer

Bnf104de

Forventede fordele ved brug af CCN/CSI i GD XXI's transeuropæiske applikationer (tysk
udgave)

Bnf104en

Forventede fordele ved brug af CCN/CSI i GD XXI's transeuropæiske applikationer (engelsk
udgave)

Bnf104fr

Forventede fordele ved brug af CCN/CSI i GD XXI's transeuropæiske applikationer (fransk
udgave)

Lr092v08

Beskrivelse af CSI-udbuddet

Lr155v01

Beskrivelse af CCN/CSI-interaktionernes dynamiske optræden

Lst-rol-XXI-00

Beskrivelse af CCN/CSI's roller

Mathaeus-Dublin

Intra-fællesskabssystemers arkitektur og metode

Pre-gen-XXI

Præsentation af og vejledning i CCN/CSI

CCN/TC
Ccn_tc_sla_03

Aftale om CCN/TC-serviceniveau

Epm01

Ekstern CCN/TC-procedurehåndbog

Sqp_01

Plan for CCN/TC-servicekvalitet

UDBYGNING
Acg_03

Vejledning i applikationskonfiguration

Prg_c_05

Vejledning i applikationsprogrammering (C-sprog)

Prg_Cob_BS2000_03

Vejledning i applikationsprogrammering (Cobol for BS2000)
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Prg_Cob_CICS_01

Vejledning i applikationsprogrammering (Cobol for IBM)

Prg_Cob_GCOS7_03

Vejledning i applikationsprogrammering (Cobol for GCOS7)

Prg_Cob_GCOS8_01

Vejledning i applikationsprogrammering (Cobol for GCOS8)

Ref_cd09

Referencehåndbog for fælles definitioner (C-sprog)

Ref_Cob_cd01

Referencehåndbog for fælles definitioner (Cobol)

Ref_Cob_cs01

CSI-referencehåndbog (Cobol)

Ref_Cob_gs01

GSS-referencehåndbog (Cobol)

Ref_Cob_hl01

HL-referencehåndbog (Cobol)

Ref_Cob_os01

OS-referencehåndbog (Cobol)

Ref_Cob_pr01

Præsentationsreferencehåndbog (Cobol)

Ref_cs09

CSI-referencehåndbog (C-sprog)

Ref_er05

CSI-referencehåndbog for koder for fejlårsager

Ref_gs03

GSS-referencehåndbog (C-sprog)

Ref_hl07

HL-referencehåndbog (C-sprog)

Ref_os01

OS-referencehåndbog (C-sprog)

Ref_pr07

Præsentationsreferencehåndbog (C-sprog)

SIKKERHED
Pol-sec-XXI-01

Generel CCN/CSI-sikkerhedspolitik

SPECIFIKATIONER
Ad_07

Planlægning af arkitektur

Frs_03

Specifikationer af krav

Fss_05

Systemspecifikationer for funktioner

Ovw_07

Systemoversigt

UDDANNELSE
Tra-csi(mod1)-05.ppt

Kursus for arkitekter og udviklere af CSI-applikationer

Tra-csi(mod2)-05.ppt

Kursus for arkitekter og udviklere af CSI-applikationer (C-sprog)

Tra-csi(mod3)-03.ppt

Kursus for arkitekter og udviklere af CSI-applikationer (C-sprog)

Tra-csi_cob(mod2)-01.ppt

Kursus for arkitekter og udviklere af CSI-applikationer (Cobol)

Tra-csi_cob(mod3)-01.ppt

Kursus for arkitekter og udviklere af CSI-applikationer (Cobol)
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B. Brev fra Norge

Hr.,
Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres brev om udvidelse af brugen af Common Communications Network/Common Systems Interface (CCN/CSI) til New Computerised Transit System til at omfatte
Norge, med følgende ordlyd:
»Hvad angår udvidelsen af brugen af Common Communications Network/Common Systems Interface
(CCN/CSI) til det nye datamatiserede forsendelsessystem til at omfatte Norge skal jeg på Det Europæiske
Fællesskabs vegne foreslå følgende tilsagn:
I.

Parterne overholder de tekniske specifikationer, der er angivet i dokumenterne i bilaget til dette
brev, som er udleveret til Norge, tillige med alle ændringer i fremtiden inden for rammerne af
projektet.

II.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »Kommissionen«) opererer
og udvikler systemet i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udarbejdet af Toldpolitikudvalget — Arbejdsgruppen vedrørende EDB — Den Tekniske Undergruppe CCN/CSI
(CPC-CWP-CCN/CSI), også for partnerlandene.

III.

Parterne overholder reglerne om den generelle sikkerhedspolitik, der er fastlagt som led i projektet.

IV.

Senest den 1. september 2000 indbetaler Norge et engangsbeløb på 120 000 EUR til installeringen
af CCN/CSI.

V.

Inden den 31. januar 2001 afslutter Kommissionen regnskaberne over installeringsudgifterne på
basis af det allerede betalte beløb og de faktiske omkostninger, der skal bæres af Norge, på basis af
den specifikke aftale, som Kommissionen har indgået til dette formål med underleverandøren, og
sender Norge en opgørelse. Den endelige betaling (betaling af restbeløbet) sker 30 dage efter
forelæggelsen af opgørelsen.

VI.

Senest den 1. september 2000 indbetaler Norge et engangsbeløb på 48 000 EUR til dækning af
driftsudgifterne ved netværket i 2000.

VII. Fra 2001 betaler Norge hvert år den 15. maj et engangsbeløb til dækning af de årlige omkostninger ved brugen af netværket. Kommissionen meddeler inden den 31. juli hvert år Norge
engangsbeløbet for det følgende år. Engangsbeløbet for 2001 udgør 96 000 EUR.
VIII. Inden den 31. januar hvert år afslutter Kommissionen regnskaberne over de årlige driftsomkostninger på basis af det allerede indbetalte beløb og de faktiske omkostninger for Norge og sender
Norge en opgørelse. Kommissionen beregner de faktiske omkostninger på basis af sine forbindelser med underleverandøren, som udvælges efter de gældende procedurer for kontraktindgåelse.
Den endelige betaling (betaling af restbeløbet) sker 30 dage efter forelæggelsen af opgørelsen. Det
endelige beløb, som Norge skal betale, kan i intet tilfælde overstige 20 % af det allerede betalte
årlige engangsbeløb.
IX.

Som Den Europæiske Unions medlemsstater vil Norge blive informeret om de fremtidige omkostningstendenser samt andre grundlæggende elementer i forbindelse med udviklingen af CCN/CSI,
som måtte have betydning for disse omkostninger.

X.

Senest den 1. september 2000 indbetaler Norge et depositum på 40 000 EUR for beredskab,
uforudsete udgifter og fremtidig udvikling. Kommissionen forelægger Norge en opgørelse med en
fordeling af omkostninger, som afskrives på dette depositum. Senest den 15. maj hvert år fornyer
Norge dette depositum med indbetaling af et beløb svarende til det beløb, der faktisk er brugt i det
foregående år til uforudsete udgifter og fremtidig udvikling.
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Alle betalinger foretages til Kommissionen. Medmindre andet er angivet, baseres betalingerne på
Kommissionens opgørelse, hvori skal angives de forskellige serviceydelser, maskinel- og programmelleverancer, som skal betales inden 60 dage.

XII. Denne aftale forbliver gældende så længe de to parter er kontraherende parter i konventionen af
20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure. Begge parter forbeholder sig dog muligheden af
at ændre den ved fælles overenskomst.
XIII. Skulle Norge betale de beløb, der er omhandlet i punkt IV, V, VI, VII, VIII og X med forsinkelse i
forhold til de datoer, der er angivet i nævnte punkter, er Den Europæiske Union berettiget til at
opkræve morarenter (svarende til den rente, som anvendes af Den Europæiske Centralbank på
dens transaktioner i euro, og som offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven,
og som var gældende på betalingsdatoen, plus 1,5 %). Samme rentesats gælder for de betalinger,
Fællesskabet skal foretage.
Jeg ville være Dem taknemmelig for at bekræfte, at Norge er indforstået med det ovenfor anførte.«
Jeg har den ære at meddele, at Norge er indforstået med indholdet af denne skrivelse.
Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
For Norges regering
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 10. august 2000
om ændring af beslutning 98/404/EF om beskyttelsesforanstaltninger for enhovede dyr fra Tyrkiet
(meddelt under nummer K(2000) 2489)
(EØS-relevant tekst)

(2000/507/EF)
eksport, af heste, der er registreret i Fællesskabet, direkte
fra Istanbul, hvor de har deltaget i særlige ridearrangementer.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli
1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af
veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra
tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/
425/EØF og 90/675/EØF (1), senest ændret ved beslutning 96/
43/EF (2), særlig artikel 18, stk. 7, og

(4)

Beslutning
hermed.

98/404/EF

ændres

i

overensstemmelse

(5)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité —

ud fra følgende betragtninger:
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:
(1)

(2)

(3)

Under et kontrolbesøg, som Kommissionen aflagde i
Tyrkiet, konstateredes der alvorlige mangler i forbindelse
med procedurerne for eksport af heste fra Tyrkiet til
Fællesskabet. Kommissionen vedtog derfor beslutning
98/404/EF (3) om beskyttelsesforanstaltninger for enhovede dyr fra Tyrkiet.
Siden vedtagelsen af beslutning 98/404/EF har de
tyrkiske myndigheder givet Kommissionen meddelelse
om forskellige foranstaltninger med henblik på at
forbedre dyrlægetilsynet og udstedelsen af eksportcertifikater i overensstemmelse med henstillingerne fra
kontrolbesøget.
Under hensyn til resultaterne af det program for overvågning af snive, der er blevet gennemført i Istanbul, og
til, at de tyrkiske myndigheder har forpligtet sig til at
fortsætte dette program i hele landet og udvide overvågningen til at omfatte andre relevante hestesygdomme,
bør der gives tilladelse til genindførsel, efter midlertidig

( ) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.
(2) EFT L 162 af 1.7.1996, s. 1.
(3) EFT L 178 af 23.6.1998, s. 41.
1

Artikel 1
Artikel 1 i beslutning 98/404/EF affattes således:
»Artikel 1
1.
Medlemsstaterne forbyder midlertidig indførsel,
forsendelse og genindførsel af registrerede heste fra Tyrkiet,
efter at de har været midlertidigt eksporteret med henblik
på deltagelse i væddeløb, konkurrencer og kulturbegivenheder.
2.
Uanset stk. 1 giver medlemsstaterne tilladelse til
genindførsel af registrerede heste, der har været midlertidigt
eksporteret med henblik på deltagelse i væddeløb og
konkurrencer til den europæiske del af Istanbuls byområde,
hvis de pågældende dyr
a) udelukkende har deltaget i væddeløb, som har været
konstant overvåget af Turkish Jockey Club, eller i
konkurrencer, der har været omfattet de regler, der er
fastsat af Federation Equestre Internationale (FEI)
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b) ledsages af et sundhedscertifikat, der svarer til modellen i bilag II i Kommissionens beslutning
93/195/EØF (*), og som er korrekt udfyldt og suppleret med følgende officielle erklæring:
»Registrerede heste i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2000/507/EF«, og
c) uden mellemlandinger er blevet transporteret med fly i begge retninger mellem en EU-medlemsstat
og Istanbul.
(*) EFT L 86 af 6.4.1993, s. 1.«
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2000.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 10. august 2000
om ændring af beslutning 92/160/EØF om indførsel af enhovede dyr fra Brasilien
(meddelt under nummer K(2000) 2490)
(EØS-relevant tekst)

(2000/508/EF)
område, der har været fri for snive i seks måneder forud
for eksporten. Områdeopdelingen bør derfor tilpasses
sygdomssituationen i det pågældende land.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni
1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs
bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (1),
senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og
Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 13, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I Kommissionens beslutning 92/160/EØF (2), senest
ændret ved beslutning 2000/163/EF (3), fastsættes områdeopdelingen af visse tredjelande ved indførsel af enhovede dyr.
Staterne Sergipe og Ceará i Brasilien er opført på listen i
bilaget til beslutning 92/160/EØF over stater i Brasilien,
hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af enhovede
dyr.

(3)

Brasilien har indberettet tilfælde af snive hos arbejdsheste i visse områder i staterne Sergipe og Ceará. Smittekilden kendes endnu ikke.

(4)

Medlemsstaterne kan ifølge EF-bestemmelser tillade
import af enhovede dyr fra tredjelande eller i tilfælde af
officiel områdeinddeling fra de dele af tredjelandets

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42.
(2) EFT L 71 af 18.3.1992, s. 27.
(3) EFT L 51 af 24.2.2000, s. 46.

(5)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
»Sergipe« og »Ceará« udgår af listen over stater i Brasilien i
bilaget til beslutning 92/160/EØF.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2000.
På Kommissionens vegne
David BYRNE
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