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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 215/2001
af 29. januar 2001
om ændring af forordning (EF) nr. 2791/1999 om visse kontrolforanstaltninger for det område, der
er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det
nordøstlige Atlanterhav
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37,
under henvisning til forslag fra Kommissionen ( ),
1

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og
ud fra følgende betragtninger:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 2791/1999 foretages følgende ændringer:
1) Fodnoterne til artikel 6, stk. 3, og til artikel 8, 10 og 11
udgår.

(1)

I artikel 30 i forordning (EF) nr. 2791/1999 (3) er det
fastsat, at visse artikler skal anvendes ad hoc indtil den
31. december 2000, og at Kommissionen senest den 30.
september 2000 skal fremsætte forslag om indførelse af
en endelig ordning.

2) I artikel 30 ændres »31. december 2000« hver gang til »31.
december 2002«, og »30. september 2000« ændres til »30.
september 2002«.

(2)

I afventning af et forslag om indførelse af en endelig
ordning bør ad hoc-anvendelsen af artikel 6, stk. 3, og
af artikel 8, 10 og 11 forlænges til 31. december 2002.

Artikel 2

(3)

Forordning (EF) nr. 2791/1999 bør ændres i overensstemmelse hermed —

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra 1. januar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2001.
På Rådets vegne
M. WINBERG

Formand

(1) Forslag af 31.10.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(2) Udtalelse afgivet den 17.1.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT L 337 af 30.12.1999, s. 1.
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 216/2001
af 29. januar 2001
om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer
lingerne fra organet for bilæggelse af tvister. Der bør
åbnes et første WTO-bundet toldkontingent på
2 200 000 tons til en sats på 75 EUR. Et andet toldkontingent bør svare til det tillægstoldkontingent på
353 000 tons, der blev åbnet for at opfylde det stigende
forbrugsbehov som følge af Fællesskabets udvidelse i
1995, med anvendelse af samme sats. For at sikre Fællesskabet tilfredsstillende forsyninger bør der åbnes et
tredje, autonomt, toldkontingent på 850 000 tons, ligeledes for alle oprindelser. Inden for rammerne af sidstnævnte kontingent bør der efter en passende procedure
være mulighed for at nedsætte toldsatsen for at muliggøre en reel indførsel af bananer med oprindelse i tredjelande, der ikke er omfattet af den toldpræference, der
indrømmes for bananer med oprindelse i AVS-landene.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Der har været mange intense kontakter med både leverandørlandene og andre berørte parter for at løse de
uoverensstemmelser, der er en følge af den importordning, som blev fastsat ved forordning (EØF) nr. 404/
93 (4), og for at tage hensyn til konklusionerne fra det
panel, der er blevet nedsat inden for rammerne af
Verdenshandelsorganisationens (WTO) ordning for bilæggelse af tvister.

(2)

En analyse af alle de løsningsmodeller, som Kommissionen har fremlagt, viser, at der gennem indførelsen på
mellemlang sigt af en importordning baseret på anvendelsen af en passende toldsats og af en toldpræference
for import med oprindelse i AVS-lande opnås de største
garantier for dels at nå den fælles markedsordnings mål
vedrørende Fællesskabets produktion og forbrugernes
efterspørgsel, dels at de internationale handelsbestemmelser overholdes, og endelig forhindres det, at der
opstår nye uoverensstemmelser.

(3)

En sådan ordning bør imidlertid først indføres efter
forhandlinger med Fællesskabets partnere efter WTO's
procedurer, særlig artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT). Resultatet
af disse forhandlinger skal forelægges Rådet til godkendelse, og Rådet skal ligeledes i overensstemmelse med
traktatens bestemmelser fastsætte toldsatsen i den fælles
toldtarif.

(4)

Indtil denne ordning træder i kraft, bør Fællesskabets
forsyninger komme fra flere toldkontingenter, der åbnes
for indførsler med alle oprindelser, afpasset efter henstil-

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

EFT C 177 E af 27.6.2000, s. 28.
Udtalelse af 13.12.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
EFT C 140 af 18.5.2000, s. 6.
EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1. Forordningen er senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1257/1999 (EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80).

(5)

Under hensyn til de forpligtelser, der er indgået over for
AVS-landene, og til, at det er nødvendigt at sikre
passende konkurrencevilkår, bør anvendelse på import
med oprindelse i disse lande af en toldpræference på
300 EUR pr. ton gøre det muligt at opretholde de
pågældende handelsstrømme. Dette medfører specielt for
denne import anvendelse af en nultold inden for
rammerne af de tre toldkontingenter.

(6)

Kommissionen bør bemyndiges til at indlede forhandlinger med de leverandørlande, som har en væsentlig
interesse i at forsyne Fællesskabets marked, for at
forsøge at nå frem til en forhandlingsløsning om fordelingen af de to første toldkontingenter. Det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen får beføjelse til at fastsætte
bestemmelserne for forvaltningen af de toldkontingenter,
der er fastsat i denne forordning.

(7)

Der bør fastsættes bestemmelser, som gør det muligt at
ændre størrelsen af tillægstoldkontingentet på 353 000
tons, når en forsyningsprognose viser en stigning i
Fællesskabets efterspørgsel. Der bør ligeledes indføres
bestemmelser, som gør det muligt at vedtage passende
specifikke foranstaltninger, der kan løse de ekstraordinære problemer, som måtte berøre forsyningen af fællesskabsmarkedet.

(8)

Forordning (EØF) nr. 404/93 bør ændres i overensstemmelse hermed —
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Artikel 1
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Kommissionen kan på grundlag af en aftale med alle kontraherende parter i WTO, som har en væsentlig interesse i at
levere bananer, fordele kontingent A og kontingent B
mellem leverandørlandene.
2.
Inden for rammerne af kontingent A og kontingent B
opkræves der en told på 75 EUR pr. ton for indførsel.

Forordning (EØF) nr. 404/93 ændres således:
1) Artikel 16 til 20 affattes således:
»Artikel 16
1.
Nærværende artikel og artikel 17-20 gælder for
indførsel af friske bananer henhørende under KN-kode
ex 0803 00 19, indtil satsen i den fælles toldtarif for disse
produkter træder i kraft, dog senest den 1. januar 2006, idet
denne sats fastsættes efter proceduren i artikel XXVIII i den
almindelige overenskomst om told og udenrigshandel
(GATT).
2.
Indtil den i stk. 1 omhandlede sats træder i kraft,
gennemføres importen af de i stk. 1 nævnte friske
produkter inden for rammerne af toldkontingenter, der
åbnes i henhold til artikel 18.
Artikel 17
Indførsel af bananer til Fællesskabet kræver i fornødent
omfang forelæggelse af en importlicens, der udstedes af
medlemsstaterne til enhver part, der anmoder herom, uanset
hvor i Fællesskabet den pågældende er etableret, med forbehold af de særlige bestemmelser, der er fastsat med henblik
på gennemførelsen af artikel 18 og 19.
Importlicensen gælder i hele Fællesskabet. Medmindre der
træffes undtagelsesbestemmelser efter proceduren i artikel
27, er licensudstedelsen betinget af, at der stilles sikkerhed
for opfyldelsen af forpligtelserne til at gennemføre importen
på de i denne forordning fastsatte betingelser inden for
licensens gyldighedsperiode. Sikkerheden fortabes helt eller
delvis, hvis transaktionen ikke eller kun delvis har fundet
sted inden for nævnte frist, undtagen i tilfælde af force
majeure.
Artikel 18
1.
Hvert år åbnes der fra 1. januar følgende toldkontingenter:
a) et toldkontingent på 2 200 000 tons nettovægt, benævnt
»kontingent A«
b) et tillægstoldkontingent på 353 000 tons nettovægt,
benævnt »kontingent B«
c) et autonomt toldkontingent på 850 000 tons nettovægt,
benævnt »kontingent C«.
Disse toldkontingenter åbnes for indførsel af produkter med
oprindelse i alle tredjelande.

3.
Inden for rammerne af kontingent C opkræves der en
told på 300 EUR pr. ton.
Kommissionen kan nedsætte toldsatsen i første afsnit i løbet
af året, hvis dette viser sig nødvendigt for at sikre muligheden for reel indførsel af bananer med oprindelse i tredjelande, der ikke er omfattet af toldpræferencen i stk. 4.
Gennemførelsesbestemmelserne til nærværende
vedtages efter proceduren i artikel 27.

stykke

4.
Der anvendes en toldpræference på 300 EUR pr. ton
for indførsler med oprindelse i AVS-lande inden for
rammerne af toldkontingenter samt uden for sidstnævnte.
5.
De toldbeløb, der er fastsat i denne artikel, omregnes
til national valuta ved hjælp af den kurs, der anvendes for de
pågældende produkter i forbindelse med den fælles toldtarif.
6.
Det tillægstoldkontingent, der er fastsat i stk. 1, litra
b), kan forhøjes, når efterspørgslen i Fællesskabet stiger, på
grundlag af en prognose for produktion, forbrug samt
indførsler og udførsler.
Fastsættelsen af prognosen samt forhøjelsen af tillægstoldkontingentet sker efter proceduren i artikel 27.
7.
Hvis det som følge af ekstraordinære problemer, der
påvirker vilkårene for produktion og indførsel, viser sig
nødvendigt af hensyn til forsyningen af fællesskabsmarkedet, kan Kommissionen træffe de fornødne særlige foranstaltninger efter proceduren i artikel 27.
I sådanne tilfælde kan tillægstoldkontingent B tilpasses på
basis af den i stk. 6 nævnte prognose. De særlige foranstaltninger kan fravige de bestemmelser, der er vedtaget i
henhold til artikel 19, stk. 1. De skal sikre, at tredjelandene
ikke behandles forskelligt.
8.
De mængder af bananer, der genudføres fra Fællesskabet, afskrives ikke på de tilsvarende toldkontingenter.
Artikel 19
1.
Toldkontingenterne kan forvaltes efter en metode, der
er baseret på hensyntagen til de traditionelle samhandelsstrømme (metoden med »traditionelle importører over for
nytilkomne«), og/eller andre metoder.
2.
Hvis det er hensigtsmæssigt, skal den anvendte forvaltningsmetode tage hensyn kravet om opretholdelse af forsyningsligevægten på Fællesskabets marked.
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2) I artikel 29 affattes syvende led således:

Artikel 20
Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelserne til
dette afsnit efter proceduren i artikel 27. De omfatter bl.a.
følgende:
a) forvaltningsbestemmelser for de i artikel 18 nævnte toldkontingenter
b) om nødvendigt bestemmelser, der garanterer produktets
art og oprindelse
c) foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overholdelsen af de forpligtelser, der følger af de aftaler, Fællesskabet har indgået i overensstemmelse med traktatens
artikel 300.«

»— den mængde EF-bananer, AVS-bananer samt andre
tredjelandsbananer, der markedsføres på deres område.«
3) Bilaget udgår.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 1. april 2001. Kommissionen kan dog
efter proceduren i artikel 27 udskyde denne dato til senest den
1. juli 2001, hvis dette viser sig nødvendigt med henblik på
gennemførelsen af de ændringer, der er foretaget med hensyn
til forvaltningen af toldkontingentordningen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2001.
På Rådets vegne
M. WINBERG

Formand

2.2.2001
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 217/2001
af 1. februar 2001
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 2. februar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66.
(2) EFT L 198 af 15.7.1998, s. 4.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 1. februar 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast
importværdi

0702 00 00

052
204
999
052
624
999
052
204
999
052
204
212
624
999
204
999

103,1
48,8
75,9
95,9
196,9
146,4
115,0
66,9
91,0
42,0
53,6
42,1
68,5
51,5
106,4
106,4

052
204
600
624
662
999
052
600
999
400
404
720
728
999
052
388
400
999

73,8
105,1
75,5
79,7
47,1
76,2
60,4
57,8
59,1
88,4
90,9
124,0
79,8
95,8
189,0
111,1
100,1
133,4

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af 28.9.2000, s. 14). Koden
»999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 218/2001
af 1. februar 2001
om fastsættelse af, i hvilket omfang de ansøgninger, der i januar 2001 er indgivet om importlicens
for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter i henhold til ordningerne i Europaaftalerne mellem Fællesskabet og Republikken Ungarn, Republikken Polen, Den Tjekkiske Republik,
Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien, Rumænien og Republikken Slovenien og
ordningen i aftalerne om liberalisering af samhandelen mellem Fællesskabet og de baltiske lande,
kan accepteres
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 Kommissionens forordning (EF) nr. 1670/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2508/
97 af 15. december 1997 om gennemførelsesbestemmelser for
mælk og mejeriprodukter til ordningerne i Europaaftalerne
mellem Fællesskabet og Republikken Ungarn, Republikken
Polen, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien, Rumænien og Republikken Slovenien og
ordningerne i aftalerne om liberalisering af samhandelen
mellem Fællesskabet og de baltiske lande (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2856/2000 (4), særlig artikel 4, stk. 4, og

end dem, der er disponible. Der bør derfor fastsættes tildelingskoefficienter for visse mængder, der er ansøgt om for perioden
fra den 1. januar til den 30. juni 2001 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De ansøgninger om importlicens, der er indgivet for perioden
fra den 1. januar til den 30. juni 2001 i henhold til forordning
(EF) nr. 2508/97, accepteres for hvert oprindelsesland og for
hvert produkt henhørende under de i bilaget anførte KN-koder
for de ansøgte mængder multipliceret med den anførte tildelingskoefficient.

ud fra følgende betragtning:
De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for de
produkter, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2508/97,
omfatter for visse produkters vedkommende større mængder

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. februar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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Land

Tjekkiet

Slovakiet

Ungarn

Rumænien

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

0406

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

0406

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

0406

0402 10

0406

0406

løbenummer

09.4813

09.4814

09.4815

09.4611

09.4612

09.4613

09.4611

09.4612

09.4613

09.4731

09.4733

09.4758

Tildelingskoefficient

0,0045

0,0045

0,0097

0,0045

0,0043

0,0097

0,0047

0,0043

0,0078

0,0072

0,0084

0,1939

KN-kode
og

Bulgarien

Slovenien

Estland

0406

0402 10
0402 21

0403 10

0406 90

0401 30

0402 10 19
0402 21 19

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19

0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

0405 10 11
0405 10 19

ex 0406

ex 0406 10

løbenummer

09.4660

09.4086

09.4087

09.4088

09.4578

09.4546

09.4579

09.4580

09.4547

09.4581

09.4582

Tildelingskoefficient

1,0000

0,0411

—

0,0219

0,0121

0,0044

—

0,0449

0,0045

0,0065

0,0231

Land

KN-kode
og

Letland

Litauen

0402 10 19
0402 21 19

0402 29

0405 10

0406

0402 10 19
0402 21 19

0402 99 11

0405 10 11
0405 10 19

0406

løbnummer

09.4549

09.4550

09.4551

09.4552

09.4554

09.4567

09.4556

09.4557

Tildelingskoefficient

0,0048

—

0,0044

0,0048

0,0044

—

0,0044

0,0049
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KN-kode
og

Polen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 219/2001
af 1. februar 2001
om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28.
oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og
grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2826/
2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1104/
2000 af 25. maj 2000 om en beskyttelsesforanstaltning for
indførsel af hvidløg med oprindelse i Kina (3), særlig artikel
1, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I medfør af Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/
93 (4), ændret ved forordning (EF) nr. 2872/2000 (5), kan
hvidløg importeret fra tredjelande kun overgå til fri
omsætning i Fællesskabet, hvis der forelægges en importlicens.

(2)

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

(3)

Under hensyntagen til kriterierne i artikel 1, stk. 2, i
nævnte forordning og til de allerede udstedte importlicenser overstiger de mængder, der er ansøgt om den

29. januar 2001, den i bilaget til nærværende forordning
nævnte maksimale mængde for februar 2001. Det bør
derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes
importlicenser for disse ansøgninger. Følgelig bør det
afvises at udstede licenser for ansøgninger, der er
indgivet efter den 29. januar 2001 og før den 26.
februar 2001 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De importlicenser, der var ansøgt om i henhold til artikel 1 i
forordning (EØF) nr. 1859/93 den 29. januar 2001 for hvidløg
henhørende under KN-kode 0703 20 00 med oprindelse i Kina,
udstedes for 0,4597 % af den ansøgte mængde under hensyntagen til de oplysninger, som Kommissionen havde modtaget
den 31. januar 2001.
For de nævnte produkter afvises de importlicensansøgninger,
der er indgivet efter den 29. januar 2001 og før den 26.
februar 2001.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. februar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
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(4)
(5)
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 220/2001
af 1. februar 2001
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i
forordning (EF) nr. 1701/2000 omhandlede licitation
tion under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til
den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen.

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:
En licitation over restitutionen ved udførsel af blød
hvede til alle tredjelande, med undtagelse af visse AVSstater, blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1701/2000 (5), ændret ved forordning (EF) nr. 2019/
2000 (6).

(1)

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 maksimumseksportrestitu-

(2)

(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 26. januar til den 1. februar
2001 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/
2000 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsrestitutionen for blød hvede til 13,00 EUR/t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. februar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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(4)
(5)
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 221/2001
af 1. februar 2001
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i
forordning (EF) nr. 2014/2000 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.

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 blød
hvede til visse AVS-stater blev åbnet ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 2014/2000 (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 26. januar til den 1. februar
2001 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2014/
2000 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsrestitutionen for blød hvede til 15,50 EUR/t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. februar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 222/2001
af 1. februar 2001
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i
forordning (EF) nr. 2317/2000 omhandlede licitation
tion under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95. I dette tilfælde gives der tilslag til
den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen.

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 byg til alle
tredjelande, undtagen Amerikas Forenede Stater og
Canada, blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 2317/2000 (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 maksimumseksportrestitu-

(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 26. januar til den 1. februar
2001 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2317/
2000 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for byg til 0,00 EUR/t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. februar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 223/2001
af 1. februar 2001
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.

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
tredjelande 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 26. januar indtil den 1. februar
2001, inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1740/
2000 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for rug til 40,95 EUR/t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. februar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 224/2001
af 1. februar 2001
om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
2097/2000 omhandlede licitation
(2)

I artikel 8 i forordning (EF) nr. 2097/2000 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 licitationen skal være uden virkning.

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),

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen
maksimumsrestitution.

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),

(4)

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

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2097/
2000 af 3. oktober 2000 om en særlig interventionsforanstaltning for korn i Finland og Sverige (5), særlig artikel 8, og
ud fra følgende betragtninger:
En licitation over eksportrestitutionen for havre, der er
produceret i Finland og Sverige til eksport fra Finland og
Sverige til alle tredjelande, blev åbnet ved forordning (EF)
nr. 2097/2000.

(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er meddelt fra den 26. januar indtil den 1. februar
2001 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2097/
2000 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af
havre, skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. februar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 225/2001
af 1. februar 2001
om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt
korrektionsbeløb for malt, der er nævnt i artikel 1, stk.
1, litra c), i forordning (EØF) nr. 1766/92. Dette korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de
elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr.
1501/95.

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), særlig
artikel 13, stk. 8, og

(3)

Det følger af de ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne
forordning.

I henhold til artikel 13, stk. 8, i forordning (EØF) nr.
1766/92 skal den eksportrestitution for korn, der gælder
på dagen for indgivelse af ansøgning om udstedelse af
eksportlicens, reguleret i forhold til den i eksportmåneden gældende tærskelpris, efter anmodning herom
anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres
inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(4)

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

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 om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde
af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 2513/98 (4), giver mulighed for at fastsætte et

Det i artikel 13, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1766/92
omhandlede korrektionsbeløb, der anvendes på forudfastsatte
eksportrestitutioner for malt, fastsættes som angivet i bilaget.

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. februar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

181
193
147
313

af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 1. februar 2001 om ændring af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på
eksportrestitutionerne for malt
(EUR/t)
Produktkode

Bestemmelse

Løbende
måned
2

3

4

5

6

7

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
–1,27
0
–1,27
–1,49

0
–2,54
0
–2,54
–2,98

0
–3,81
0
–3,81
–4,47

0
–5,08
0
–5,08
–5,96

0
–6,35
0
–6,35
–7,45

Produktkode

Bestemmelse

6. term.
8

7. term.
9

8. term.
10

9. term.
11

10. term.
12

11. term.
1

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
–7,62
0
–7,62
–8,94

0
–8,89
0
–8,89
–10,43

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

0
—
0
—
—

1. term.

2. term.

3. term.

4. term.

5. term.

(EUR/t)

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af
28.9.2000 s. 14).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 226/2001
af 1. februar 2001
om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Situationen på verdensmarkedet eller de særlige krav på
visse markeder kan gøre det nødvendigt at differentiere
korrektionsbeløbet efter bestemmelsesstedet.

(4)

Korrektionsbeløbet skal fastsættes samtidig med restitutionen og efter samme procedure. Det kan ændres inden
for tidsrummet mellem to fastsættelser.

(5)

Det følger af ovennævnte bestemmelser, at korrektionsbeløbet skal fastsættes som angivet i bilaget til denne
forordning.

(6)

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. 8, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 13, stk. 8, i forordning (EØF) nr.
1766/92 skal den eksportrestitution for korn, der gælder
på dagen for indgivelse af ansøgning om eksportlicens,
efter anmodning herom anvendes på en eksportforretning, der skal gennemføres inden for licensens gyldighedsperiode. I så fald kan restitutionsbeløbet korrigeres.

(2)

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 om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde
af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 2513/98 (4), giver mulighed for at fastsætte et
korrektionsbeløb for de produkter, der er nævnt i artikel
1, stk. 1, litra c), i forordning (EØF) nr. 1766/92. Dette
korrektionsbeløb skal beregnes under hensyntagen til de
elementer, der er anført i artikel 1 i forordning (EF) nr.
1501/95.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Det korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte
eksportrestitutioner for de i artikel 1, stk. 1, litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 1766/92 nævnte produkter, undtagen
malt, fastsættes som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. februar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

181
193
147
313

af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 1. februar 2001 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på
eksportrestitutionerne for korn
(EUR/t)

Produktkode

Bestemmelse

Løbende
måned
2

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
—
—
A00
A00
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
0
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

1. termin

2. termin

3. termin

4. termin

5. termin

6. termin

3

4

5

6

7

8

—
—
—
–1,00
0,00
—
–1,00
—
0,00
—
–1,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–1,50
–1,34
—
–1,37
—

—
—
—
–2,00
0,00
—
–2,00
—
0,00
—
–2,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–3,00
–2,68
—
–2,74
—

—
—
—
–3,00
0,00
—
–3,00
—
0,00
—
–3,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–4,50
–4,02
—
–4,11
—

—
—
—
–4,00
0,00
—
–4,00
—
0,00
—
–4,00
—
—
—
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
—
—
0,00
0,00
—
–6,00
–5,36
—
–5,48
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af
24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af 28.9.2000, s. 14).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 227/2001
af 1. februar 2001
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
dende varer. Disse mængder er fastsat i forordning (EF)
nr. 1501/95.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(4)

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. 2, og

Situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan
nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differentieres efter deres bestemmelsessted.

(5)

Restitutionen skal fastsættes mindst en gang om
måneden. Den kan ændres inden for dette tidsrum.

(6)

Anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller
priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på
verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de
beløb, som er angivet i bilaget.

(7)

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

ud fra følgende betragtninger:
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 inden
for Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.

(1)

Restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de
elementer, der er nævnt i artikel 1 i 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 om de foranstaltninger, der skal
træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2513/
98 (4).

(2)

Restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede
og rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder, der er nødvendige til fremstilling af de pågæl-

(3)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af de i
artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EØF) nr. 1766/92
nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes til de i bilaget
angivne beløb.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 2. februar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
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af

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 1. februar 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove
gryn og fine gryn af hvede eller rug
Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb

Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

—

EUR/t

—

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

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

—
21,25
19,50
18,00
16,75
15,75
—
—
56,25
44,25
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

(1) Når dette produkt indeholder presset groft mel, ydes der ingen restitution.

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af
24.12.1987, s. 1), som ændret.
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af 28.9.2000, s. 14).
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/84/EF
af 19. januar 2001
om sommertid
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(7)

Da en fuldstændig harmonisering af datoerne for
sommertidsperiodens begyndelse og ophør af hensyn til
transport- og kommunikationssektoren ikke i tilstrækkelig grad kan gennemføres af medlemsstaterne og
derfor bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, kan
Fællesskabet træffe foranstaltninger i overensstemmelse
med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5.
Dette direktiv går ikke ud over, hvad der er nødvendigt
for at nå dette mål.

(8)

Af geografiske årsager bør de fælles bestemmelser om
sommertid ikke gælde for medlemsstaternes oversøiske
territorier —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (2),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets ottende direktiv 97/
44/EF af 22. juli 1997 om bestemmelser vedrørende
sommertid (4) blev der indført en fælles dato og et fælles
klokkeslæt for sommertidsperiodens begyndelse og
ophør i alle medlemsstater i 1998, 1999, 2000 og
2001.
Da medlemsstaterne anvender bestemmelser om
sommertid, er det vigtigt for det indre markeds funktion,
at der fortsat fastsættes en fælles dato og et fælles klokkeslæt for sommertidsperiodens begyndelse og ophør
inden for Fællesskabet.

(3)

Den sommertidsperiode, som medlemsstaterne anser for
mest hensigtsmæssig, er perioden fra slutningen af marts
til slutningen af oktober. Denne periode bør derfor bibeholdes.

(4)

Inden for visse sektorer, ikke blot transportsektoren og
kommunikationssektoren, men også andre industrisektorer, kræves en langsigtet, stabil planlægning, for at de
kan fungere hensigtsmæssigt. Der bør derfor indføres
bestemmelser af ikke nærmere fastlagt varighed om
sommertidsperiodens begyndelse og ophør. Ved artikel 4
i direktiv 97/44/EF er det fastsat, at Europa-Parlamentet
og Rådet inden den 1. januar 2001 skal vedtage den
ordning, der skal gælde fra 2002.

(5)

For klarhedens skyld bør tidspunktet for sommertidsperiodens begyndelse og ophør fastsættes og offentliggøres
hvert femte år for de følgende fem år.

(6)

Anvendelsen af dette direktiv bør endvidere følges på
grundlag af en rapport, som Kommissionen forelægger
for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og
Sociale Udvalg, og hvori der gøres rede for, hvordan
bestemmelserne påvirker alle berørte sektorer.
Rapporten udarbejdes på grundlag af oplysninger, som
medlemsstaterne fremsender til Kommissionen i god tid,
således at rapporten kan forelægges inden udløbet af den
fastsatte frist.

(1) EFT C 337 E af 28.11.2000, s. 136.
(2) Udtalelse af 29.11.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 12.12.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets afgørelse af 20.12.2000.
(4) EFT L 206 af 1.8.1997, s. 62.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
I dette direktiv forstås ved »sommertidsperioden« den periode af
året, hvor uret stilles 60 minutter frem i forhold til tiden resten
af året.
Artikel 2
Fra 2002 begynder sommertidsperioden i alle medlemsstater kl.
1.00 om morgenen, verdenstid (UTC), den sidste søndag i
marts.
Artikel 3
Fra 2002 ophører sommertidsperioden i alle medlemsstater kl.
1.00 om morgenen, verdenstid (UTC), den sidste søndag i
oktober.
Artikel 4
Kommissionen offentliggør i De Europæiske Fællesskabers
Tidende (5), første gang på tidspunktet for offentliggørelsen af
dette direktiv og derefter hvert femte år, en meddelelse med
angivelse af datoerne for sommertidsperiodens begyndelse og
ophør for de følgende fem år.
Artikel 5
Kommissionen aflægger senest den 31. december 2007 rapport
til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale
Udvalg om, hvordan dette direktiv påvirker de berørte sektorer.
Rapporten udarbejdes på grundlag af oplysninger, som
medlemsstaterne fremsender til Kommissionen senest den 30.
april 2007.
På baggrund af konklusionerne i rapporten forelægger
Kommissionen i givet fald passende forslag.
(5) EFT C 35 af 2.2.2001.
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Artikel 6

Artikel 8

Dette direktiv gælder ikke for medlemsstaternes oversøiske
territorier.

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De
Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 7

Artikel 9

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
den 31. december 2001. De underretter straks Kommissionen
herom.
Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen
indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler
for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2001.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

N. FONTAINE

B. RINGHOLM

Formand

Formand
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2001/8/EF af 29. december 2000 om ændring af beslutning 2000/
764/EF om BSE-test af kvæg og om ajourføring af bilag IV til beslutning 98/272/EF om epidemiologisk overvågning for overførbare spongiforme encephalopatier
(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 2 af 5. januar 2001)
Side 31, bilag IV A, punkt 3:
i stedet for: »(CEA-test)«
læses:

»(Bio-Rad-test)«.
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