De Europñiske Fñllesskabers

Tidende

L 63
44. årgang
3. marts 2001

Retsforskrifter

Dansk udgave

Indhold

ISSN 0378-6994

I

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

Kommissionens forordning (EF) nr. 425/2001 af 2. marts 2001 om faste importværdier
med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager ...............

1

Kommissionens forordning (EF) nr. 426/2001 af 2. marts 2001 om fastsættelse af
maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 23. licitation, der gennemføres
i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation ...........

3

Kommissionens forordning (EF) nr. 427/2001 af 2. marts 2001 om fastsættelse af
mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 70. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den
løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 .....................................

4

Kommissionens forordning (EF) nr. 428/2001 af 2. marts 2001 om fastsættelse af
maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 242. særlige licitation, der foretages i
forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation ...............

6

Kommissionens forordning (EF) nr. 429/2001 af 2. marts 2001 om fastsættelse af
mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 26. særlige licitation, afholdt inden
for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999 ....

7

Kommissionens forordning (EF) nr. 430/2001 af 2. marts 2001 om fastsættelse af
maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som
følge af den 262. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 og (EF) nr. 284/2001 ........

8

Kommissionens forordning (EF) nr. 431/2001 af 2. marts 2001 om fastsættelse af
maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af
den i forordning (EF) nr. 2281/2000 omhandlede licitation ........................................ 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2001 af 2. marts 2001 om fastsættelse af
maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris
A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2282/2000 omhandlede licitation ...... 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2001 af 2. marts 2001 om fastsættelse af
maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris
A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2283/2000 omhandlede licitation ...... 12

Pris: 19,50 EUR

DA

(Fortsættes på omslagets anden side)

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er lùbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrñnset
gyldighedsperiode.
Titlen på alle ùvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Indhold (fortsat)

Kommissionens forordning (EF) nr. 434/2001 af 2. marts 2001 om fastsættelse af
maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den
i forordning (EF) nr. 2284/2000 omhandlede licitation ............................................. 13


Kommissionens beslutning nr. 435/2001/EKSF af 2. marts 2001 om ændring af
beslutning nr. 2277/96/EKSF om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der
ikke er medlemmer af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab .............................. 14



Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2001 af 2. marts 2001 om ændring af
bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode
for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler ............................................................................................................. 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 437/2001 af 2. marts 2001 om fastsættelse for
februar 2001 af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i
sukkersektoren .................................................................................................. 19



Kommissionens forordning (EF) nr. 438/2001 af 2. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 for så vidt angår forvaltnings- og kontrolsystemerne for strukturfondenes interventioner ........................ 21



Kommissionens forordning (EF) nr. 439/2001 af 2. marts 2001 om berigtigelse af
forordning (EF) nr. 1174/2000 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for
indførsel af frosset oksekød bestemt til forarbejdning (1. juli 2000 til 30. juni
2001) .............................................................................................................. 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2001 af 2. marts 2001 om udstedelse af
importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina ..................................................... 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 441/2001 af 2. marts 2001 om fastsættelse af
eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren ................................................... 46



Kommissionens forordning (EF) nr. 442/2001 af 2. marts 2001 om indledning af
den i artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede krisedestillation for bordvin i Portugal ................................................................................ 52



Kommissionens forordning (EF) nr. 443/2001 af 2. marts 2001 om ændring af
forordning (EF) nr. 2728/2000 om indførelse af krisedestillation efter artikel 30 i
Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 i visse tyske vindyrkningsområder ............. 54
II

Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Rådet
2001/173/EF:


Rådets afgørelse af 26. februar 2001 om beskikkelse af et nederlandsk medlem af
og en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget ................................................ 56
2001/174/EF, Euratom:



Rådets afgørelse af 26. februar 2001 om beskikkelse af et britisk medlem af Det
Økonomiske og Sociale Udvalg ......................................................................... 57
2001/175/EF, Euratom:



DA

Rådets afgørelse af 26. februar 2001 om beskikkelse af et portugisisk medlem af
Det Økonomiske og Sociale Udvalg ................................................................... 58

(Fortsættes på omslagets tredje side)

Indhold (fortsat)

Kommissionen
2001/176/EF:


Kommissionens beslutning af 21. december 2000 om en procedure i henhold til
EF-traktatens artikel 86 vedrørende en række nye posttjenester i Italien i form af
garanteret levering på bestemte dage eller tidspunkter (1) (meddelt under nummer
K(2000) 4067) ................................................................................................... 59
Berigtigelser

DA



Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1995/2000 af 18. september 2000 om indførelse af
en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af
opløsninger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Algeriet, Belarus, Litauen,
Rusland og Ukraine og om afslutning af antidumpingproceduren, for så vidt angår importen
med oprindelse i Slovakiet (EFT L 238 af 22.9.2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67



Berigtigelse til aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den
Tunesiske Republik om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og om ændring af landbrugsprotokollerne til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tunesiske
Republik (EFT L 336 af 30.12.2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

(1) EØS-relevant tekst

3.3.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 63/1

I
(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 425/2001
af 2. marts 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 3. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 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 2. marts 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
212
624
999
052
999
052
204
999
052
204
212
624
999
600
999
388
400
404
508
512
528
720
728
999
388
400
512
528
720
999

110,4
47,4
94,4
113,7
91,5
120,7
120,7
106,6
86,0
96,3
66,1
45,4
48,7
52,7
53,2
58,6
58,6
97,1
84,7
81,4
93,6
102,3
92,2
120,3
101,4
96,6
79,7
97,8
78,4
78,7
54,6
77,8

0707 00 05
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

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. 426/2001
af 2. marts 2001
om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 23. licitation, der
gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

På grundlag af de bud, der modtages, bør maksimumsopkøbsprisen fastsættes til det ovenfor nævnte niveau.

(3)

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

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), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
Ifølge artikel 13 i Kommissionens forordning (EF) nr.
2771/1999 af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999
for så vidt angår interventionsforanstaltninger på
markedet for fløde og smør (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 213/2001 (4), fastsættes der i betragtning af de bud, der modtages for hver licitation, en
maksimumsopkøbspris ud fra den gældende interventionspris, eller det besluttes ikke at tage licitationen til
følge.

(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forbindelse med den 23. licitation, der gennemføres i henhold
til forordning (EF) nr. 2771/1999, og for hvilken fristen for
indgivelse af bud udløber den 27. februar 2001 fastsættes
maksimumsopkøbsprisen til 295,38 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 3. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

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.
333 af 24.12.1999, s. 11.
37 af 7.2.2001, s. 1.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 427/2001
af 2. marts 2001
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og
koncentreret smør med henblik på den 70. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den
løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97
differentieres efter anvendelsesformålet, smørrets fedtindhold og den valgte fremgangsmåde, eller det
besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden skal følgelig fastlægges.

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), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af
15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og
ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til
fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre
levnedsmidler (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
635/2000 (4), sælger interventionsorganerne ved licitation visse mængder smør, de ligger inde med, og yder
støtte til fløde, smør og koncentreret smør. I artikel 18 i
nævnte forordning er det fastsat, at der på grundlag af de
ved hver særlig licitation indkomne bud fastsættes en
mindstesalgspris for smør samt et maksimumsstøttebeløb for fløde, smør og koncentreret smør, der kan

(1)

(2)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 70. særlige licitation i forbindelse med den løbende
licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97, fastsættes
mindstesalgspriserne, maksimumsstøttebeløbene samt forarbejdningssikkerhederne som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 3. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

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.
350 af 20.12.1997, s. 3.
76 af 25.3.2000, s. 9.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 2. marts 2001 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 70. særlige licitation, der afholdes i
forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97
(EUR/100 kg)
Formel

A
Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

Med
røbestoffer

Uden
røbestoffer

Til det
ubehandlede smør

—

—

—

—

Koncentreret

—

—

—

—

Til det
ubehandlede smør

—

—

—

—

Koncentreret

—

—

—

—

Smør ≥ 82 %

95

91

—

91

Smør < 82 %

92

88

—

88

117

113

117

113

Fløde

—

—

40

38

Smør

105

—

—

—

Koncentreret smør

129

—

129

—

—

—

44

—

Valgt fremgangsmåde

Mindste
salgspris

Smør
≥ 82 %

Forarbejdningssikkerhed

Maksimumsstøttebeløb

Forarbejdningssikkerhed

B

Koncentreret smør

Fløde
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 428/2001
af 2. marts 2001
om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 242. særlige licitation, der
foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør maksimumsstøtten fastsættes på nedennævnte niveau, og destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse
hermed.

(3)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1670/2000 (2), særlig 10, og
ud fra følgende betragtninger
I henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 429/
90 af 20. februar 1990 om støtte ved licitation til
koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 124/
1999 (4), afholder interventionsorganerne en løbende
licitation for ydelse af støtte til koncentreret smør. I
artikel 6 i nævnte forordning er det fastsat, at der under
hensyntagen til de ved hver særlig licitation indkomne
bud fastsættes en maksimumsstøtte for koncentreret
smør med et indhold af fedtstof på mindst 96 %, eller
det besluttes ikke at tage licitationen til følge. Størrelsen
af destinationssikkerheden bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 242. særlige licitation i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation fastsættes
maksimumsstøtten samt destinationssikkerheden således:
— maksimumsstøtten:
— destinationssikkerheden:
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 3. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

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.
45 af 21.2.1990, s. 8.
16 af 21.1.1999, s. 19.

117 EUR/100 kg
129 EUR/100 kg.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 429/2001
af 2. marts 2001
om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 26. særlige licitation,
afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999
under hensyntagen til forskellen mellem markedsprisen
for skummetmælkspulver og mindstesalgsprisen.

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), særlig artikel 10, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 26 i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2799/1999 af 17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/
1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk
og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af
sådant skummetmælkspulver (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 213/2001 (4), har interventionsorganerne iværksat en løbende licitation for visse mængder
skummetmælkspulver, som de ligger inde med.

(1)

I henhold til bestemmelserne i artikel 30 i nævnte
forordning fastsættes en mindstesalgspris under hensyntagen til de modtagne tilbud under hver særlig licitation,
eller det besluttes, at licitationen skal være uden virkning. Størrelsen af forarbejdningssikkerheden fastsættes

(2)

(3)

Med henblik på de bud, der er afgivet, bør mindsteprisen
fastsættes på nedennævnte niveau, og forarbejdningssikkerhedsbeløbet bør fastsættes i overensstemmelse
hermed.

(4)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 26. særlige licitation, der er afholdt i henhold til
forordning (EF) nr. 2799/1999, og for hvilken fristen for indgivelse af bud udløb den 27. februar 2001, fastsættes mindstesalgsprisen og forarbejdningssikkerheden således:
— mindstesalgsprisen:
— forarbejdningssikkerheden:

144,03 EUR/100 kg
133,00 EUR/100 kg.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 3. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

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.
340 af 31.12.1999, s. 3.
37 af 7.2.2001, s. 1.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 430/2001
af 2. marts 2001
om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 262. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 og (EF) nr. 284/2001
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

Da de mængder, der er tilbudt, for tiden overstiger de
mængder, der kan opkøbes, bør der anvendes en
nedsættelseskoefficient på mængderne, jf. artikel 13, stk.
3, i forordning (EF) nr. 562/2000.

(5)

Ved artikel 7 i forordning (EF) nr. 2734/2000 blev der
også åbnet for offentligt interventionsopkøb af hele og
halve slagtekroppe af magert kvæg, idet der blev fastsat
særlige bestemmelser, som supplerer bestemmelserne for
intervention af andre produkter. De i den forbindelse
konstaterede prisforskelle medfører, at der bør fastsættes
forskellige maksimumsopkøbspriser for Spanien og for
de øvrige medlemsstater.

(6)

I betragtning af begivenhedernes udvikling bør denne
forordning straks træde i kraft.

(7)

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

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

(2)

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2000 af 15.
marts 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår ordningerne for offentligt interventionsopkøb af oksekød (2),
ændret ved forordning (EF) nr. 2734/2000 (3), blev der
fastsat normer for offentligt interventionsopkøb af
oksekød. I henhold til forordningens bestemmelser blev
der åbnet en licitation ved artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1627/89 af 9. juni 1989 om
opkøb af oksekød ved licitation (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 376/2001 (5), og ved artikel 1 i
Kommissionens forordning (EF) nr. 284/2001 af 9.
februar 2001 om indledning af intervention i henhold til
artikel 47, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 1254/
1999 (6).
Efter artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 562/2000
fastsættes der i givet fald en maksimal opkøbspris for
kvalitet R3 for hver dellicitation på grundlag af de
indgivne bud. Efter forordningens artikel 36 tages der
kun hensyn til bud, der er lig med eller lavere end den
maksimale pris, men som dog ikke overstiger den
gennemsnitlige pris på det nationale eller regionale
marked, forhøjet med det beløb, som er omhandlet i
artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2734/2000.
Efter gennemgang af de bud, der i henhold til artikel 47,
stk. 8, i forordning (EF) nr. 1254/1999 er indgivet til
den 262. dellicitation, og under hensyn til kravet om
rimelig markedsstøtte og den sæsonmæssige udvikling i
slagtningerne og priserne bør den maksimale opkøbspris
og de mængder, der kan overtages til intervention, fastsættes.

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21.
(2) EFT L 68 af 16.3.2000, s. 22.
(3) EFT L 316 af 15.12.2000, s. 45. Forordningen er senest ændret ved
forordning (EF) nr. 371/2001 (EFT L 55 af 26.2.2001, s. 44).
(4) EFT L 159 af 10.6.1989, s. 36.
5) EFT L 55 af 26.2.2001, s. 49.
(
(6) EFT L 41 af 10.2.2001, s. 24.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For den 262. dellicitation, der blev åbnet ved forordning (EØF)
nr. 1627/89 og (EF) nr. 284/2001, gælder følgende:
a) For kategori A
i) I de medlemsstater eller områder af medlemsstater, der
opfylder betingelserne i artikel 47, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 1254/1999:
— fastsættes
den
maksimale
opkøbspris
til
226,00 EUR/100 kg hel eller halv slagtekrop af
kvalitet R3
— fastsættes den maksimale mængde hele og halve slagtekroppe, der overtages, til 34 057 t
— anvendes der en koefficient på 75 % på de mængder,
der tilbydes til en pris på mindst 223 EUR, jf. artikel
13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 562/2000
— anvendes der en koefficient på 40 % på de mængder,
der tilbydes til en pris på over 223 EUR, jf. artikel
13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 562/2000.
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ii) I de medlemsstater eller områder af medlemsstater, der
opfylder betingelserne i artikel 47, stk. 5, i forordning
(EF) nr. 1254/1999:
— fastsættes den maksimale opkøbspris til 188,6 EUR/
100 kg hel eller halv slagtekrop af kvalitet R3
— fastsættes den maksimale mængde hele og halve slagtekroppe, der overtages, til 10 t.
b) For kategori C:
— fastsættes den maksimale opkøbspris til 220 EUR/
100 kg hel eller halv slagtekrop af kvalitet R3
— fastsættes den maksimale mængde hele og halve slagtekroppe, der overtages, til 130 t.
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c) For hele og halve slagtekroppe af magert kvæg, jf. artikel 7 i
forordning (EF) nr. 2734/2000,
— fastsættes den maksimale opkøbspris til 361 EUR/
100 kg hel eller halv slagtekrop, fastsættes den maksimale opkøbspris til 361 EUR/100 kg hel eller halv
slagtekrop, der tilbydes i Spanien, og til 381 EUR/
100 kg hel eller halv slagtekrop, der tilbydes i de øvrige
medlemsstater
— fastsættes den maksimale mængde hele og halve slagtekroppe til 415 t.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 3. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 431/2001
af 2. marts 2001
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for
rammerne af den i forordning (EF) nr. 2281/2000 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende ris 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 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1667/2000 (2), særlig
artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2281/2000 (3)
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 299/95 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution. Ved fastsættelse
af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel
13 i forordning (EF) nr. 3072/95. Tilslagsmodtager
bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger
under maksimumseksportrestitutionen.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris
til visse tredjelande fastsættes på grundlag af bud, der er
indgivet fra den 23. februar til den 1. marts 2001, til
219,00 EUR/t inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
2281/2000 omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 3. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
193 af 29.7.2000, s. 3.
260 af 14.10.2000, s. 7.
61 af 7.3.1975, s. 25.
35 af 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 432/2001
af 2. marts 2001
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben
langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2282/2000 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende ris 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 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1667/2000 (2), særlig
artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2282/2000 (3),
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris.

(1)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 299/95 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution. Ved fastsættelse
af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel
13 i forordning (EF) nr. 3072/95. Tilslagsmodtager
bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger
under maksimumseksportrestitutionen.

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet
ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande i Europa
fastsættes på grundlag af bud, der er indgivet fra den 23.
februar til den 1. marts 2001, til 221,00 EUR/t inden for
rammerne af den i forordning (EF) nr. 2282/2000 omhandlede
licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 3. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
193 af 29.7.2000, s. 3.
260 af 14.10.2000, s. 10.
61 af 7.3.1975, s. 25.
35 af 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 433/2001
af 2. marts 2001
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben
langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2283/2000 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende ris 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 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1667/2000 (2), særlig
artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2283/2000 (3),
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 299/95 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution. Ved fastsættelse
af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel
13 i forordning (EF) nr. 3072/95. Tilslagsmodtager
bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger
under maksimumseksportrestitutionen.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet
ris og sleben langkornet ris A til visse tredjelande fastsættes på
grundlag af bud, der er indgivet fra den 23. februar til den 1.
marts 2001 til 238,00 EUR/t inden for rammerne af den i
forordning (EF) nr. 2283/2000 omhandlede licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 3. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
193 af 29.7.2000, s. 3.
260 af 14.10.2000, s. 13.
61 af 7.3.1975, s. 25.
35 af 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 434/2001
af 2. marts 2001
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for
rammerne af den i forordning (EF) nr. 2284/2000 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende ris 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 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.
december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1667/2000 (2), særlig
artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2284/2000 (3)
blev der åbnet en licitation over restitutionen ved
udførsel af ris.

(1)

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 584/75 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 299/95 (5), kan Kommissionen på
grundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden i
artikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fastsætte en maksimumseksportrestitution. Ved fastsættelse
af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel
13 i forordning (EF) nr. 3072/95. Tilslagsmodtager
bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger
under maksimumseksportrestitutionen.

(2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris
henhørende under KN-kode 1006 30 67 til visse tredjelande
fastsættes på grundlag af bud, der er indgivet fra den 23.
februar til den 1. marts 2001, til 314,00 EUR/t inden for
rammerne af den i forordning (EF) nr. 2284/2000 omhandlede
licitation.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 3. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

329 af 30.12.1995, s. 18.
193 af 29.7.2000, s. 3.
260 af 14.10.2000, s. 16.
61 af 7.3.1975, s. 25.
35 af 15.2.1995, s. 8.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING Nr. 435/2001/EKSF
af 2. marts 2001
om ændring af beslutning nr. 2277/96/EKSF om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke
er medlemmer af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 74, og
ud fra følgende betragtninger:

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

I beslutning nr. 2277/96/EKSF ( ), ændret ved beslutning
nr. 1000/1999/EKSF (2), fastsættes fælles regler om
beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er
medlemmer af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.
1

(1)

I henhold til artikel 2, stk. 7, litra a), i beslutning nr.
2277/96/EKSF skal den normale værdi ved indførsel fra
lande uden markedsøkonomi og særlig de lande, der er
opført i en fodnote til det pågældende stykke, bl.a. fastsættes på grundlag af prisen eller den beregnede værdi i
et analogt tredjeland med markedsøkonomi.

(2)

I henhold til artikel 2, stk. 7, litra b), i beslutning nr.
2277/96/EKSF skal den normale værdi ved indførsel fra
Den Russiske Føderation og Folkerepublikken Kina fastsættes i overensstemmelse med de regler, der gælder for
lande med markedsøkonomi i de tilfælde, hvor det er
påvist, at de markedsøkonomiske principper er fremherskende for en eller flere producenter, der er omfattet af
undersøgelsen med hensyn til fremstilling og salg af den
berørte samme vare.

(3)

(4)

Reformprocessen i Ukraine, Vietnam og Kasakhstan har
grundlæggende ændret disse landes økonomi og betydet,
at der er opstået virksomheder, for hvilke markedsøkonomiske betingelser er fremherskende. Disse tre lande
har således bevæget sig bort fra de økonomiske omstændigheder, der blev lagt til grund for anvendelsen af fremgangsmåden med et analogt land.

(5)

Fællesskabets antidumpingpraksis i henhold til Rådets
forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om
beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er
medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2238/2000 (4), tager nu
hensyn til de ændrede økonomiske forhold i Ukraine,
Vietnam og Kasakhstan. I forordning (EF) nr. 384/96
fastsættes det, at der indrømmes tilsvarende behandling
ved import fra de lande, der er medlemmer af Verdenshandelsorgansiationen (WTO) på datoen for indledningen af den pågældende antidumpingundersøgelse.
Bestemmelserne i beslutning nr. 2277/96/EKSF bør
derfor hurtigst muligt bringes i overensstemmelse med
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 384/96 for at sikre

(6)

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

en ensartet anvendelse af antidumpingreglerne under
henholdsvis EF-traktaten og EKSF-traktaten. Beslutning
nr. 2277/96/EKSF bør derfor ændres —

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

308 af 29.11.1996, s. 11.
122 af 12.5.1999, s. 35.
56 af 6.3.1996, s. 1.
257 af 11.10.2000, s. 2.

Artikel 1
I artikel 2, stk. 7, i beslutning nr. 2277/96/EKSF foretages
følgende ændringer:
1) Fodnoten vedrørende litra a), første punktum, affattes
således:
»(*) Herunder Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus,
Georgien, Kirgisistan, Moldova, Mongoliet, Nordkorea,
Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan.«
2) Litra b) affattes således:
»b) I forbindelse med antidumpingundersøgelser vedrørende indførsel fra Den Russiske Føderation, Folkerepublikken Kina, Ukraine, Vietnam og Kasakhstan og lande
uden markedsøkonomi, som er medlemmer af Verdenshandelsorganisationen WTO på datoen for indledningen
af undersøgelsen, fastsættes den normale værdi i overensstemmelse med stk. 1 til 6, hvis det på grundlag af
velbegrundede krav herom fra en eller flere producenter,
der er omfattet af undersøgelsen, og i overensstemmelse
med kriterierne og procedurerne i litra c) er påvist, at de
markedsøkonomiske principper er fremherskende for
denne producent eller disse producenter med hensyn til
fremstilling og salg af den berørte samme vare. Hvis
dette ikke er tilfældet, finder reglerne i litra a) anvendelse.«

Artikel 2
Denne beslutning anvendes på alle antidumpingundersøgelser,
der indledes efter datoen for dens ikrafttræden.
I tilfælde af import fra lande uden markedsøkonomi, som
bliver medlemmer af WTO efter denne beslutnings ikrafttræden, gælder den for alle antidumpingundersøgelser vedrørende varer med oprindelse i de pågældende lande, der indledes
efter datoen for deres optagelse i WTO.

Artikel 3
Denne beslutning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Denne beslutning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Pascal LAMY

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 436/2001
af 2. marts 2001
om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode
for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Det er nødvendigt på flere sprog at berigtige navnet på
produktet »Thomasslagger«, så det dækker det samme
produkt. Det har også vist sig, at produktet ikke var
medtaget i den portugisiske udgave af Kommissionens
forordning (EF) nr. 2381/94 (3), der indførte del A i bilag
II. Udeladelsen bør derfor korrigeres.

(4)

Erfaringerne fra anvendelse af kalkslam fra sukkerfabrikker i økologisk landbrug har vist, at anvendelsen bør
kunne fortsætte efter den 31. marts 2002.

(5)

Mange præparater af pyrethriner, der er udvundet af
Chrysanthemum cinerariaefolium, indeholder piperonylbutoxid som synergist. Betingelserne for anvendelse af
disse præparater bør derfor skærpes.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger
er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der
omhandles i artikel 14 i forordning (EØF) nr.
2092/91 —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af
24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og
levnedsmidler (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 2020/2000 (2), særlig artikel 13, andet led, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Efter proceduren i artikel 7, stk. 4, i forordning (EØF)
nr. 2092/91 har nogle medlemsstater siden 1997 fremsendt oplysninger for at få ændret visse bestemmelser i
bilag II.
Komposteret husholdningsaffald og komposteret blanding af vegetabilsk materiale er produkter, der blev
almindeligt anvendt inden vedtagelsen af forordning
(EØF) nr. 2092/91 ifølge den adfærdskodeks for økologisk landbrug, der anvendes i Fællesskabet. Disse
produkter findes nu også efter anden forgæring end
kompostering, navnlig anaerob forgæring med henblik
på produktion af biogas. Ændringerne for disse
produkter haster i betragtning af den snarlige begyndelse
af vækstsæsonen, hvor produkterne under overholdelse
af kravene i bilag I, del A, til forordningen vil kunne
anvendes som gødningsstoffer. Anaerob forgæring med
henblik på produktion af biogas er en proces, der
opfylder miljøbeskyttelsesformålene med økologisk
landbrug.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag II til forordning (EØF) nr. 2092/91 ændres som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den finder straks anvendelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1.
(2) EFT L 241 af 26.9.2000, s. 39.

(3) EFT L 255 af 1.10.1994, s. 84.
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BILAG
I bilag II til forordning (EØF) nr. 2092/91 foretages følgender ændringer:
1) Del »A. GØDNINGSSTOFFER OG JORDBEHANDLINGSMIDLER« ændres som følger:
a) I skemaet affattes bestemmelserne for medtagelse af komposteret husholdningsaffald således:
Navn

»Komposteret eller forgæret husholdningsaffald

Beskrivelse; krav til sammensætning; anvendelsesbetingelser

Produkt fremstillet af kildesorteret husholdningsaffald,
der er blevet underkastet kompostering, eller der er sket
en anaerob forgæring med henblik på produktion af
biogas
Kun vegetabilsk og animalsk husholdningsaffald
Skal være produceret i et lukket og overvåget indsamlingssystem, som er godkendt af medlemsstaten
Maksimal koncentration i mg pr. kg tørstof: cadmium:
0,7; kobber: 70; nikkel: 25; bly: 45; zink: 200; kviksølv: 0,4; chrom (i alt): 70; chrom (VI): 0 (*)
Behovet skal anerkendes af kontrolorganet eller
kontrolmyndigheden
Kun i en periode, som udløber den 31. marts 2002

(*) Detektionsgrænse.«

b) I skemaet affattes bestemmelserne for medtagelse af komposteret blanding af vegetabilsk materiale således:
Navn

»Komposteret eller forgæret blanding af vegetabilsk
materiale

Beskrivelse; krav til sammensætning; anvendelsesbetingelser

Produkt fremstillet af blandinger af vegetabilsk materiale, der er blevet underkastet kompostering, eller der
er sket en anaerob forgæring med henblik på produktion af biogas
Behovet skal anerkendes af kontrolorganet eller
kontrolmyndigheden«

c) I henholdsvis den danske, tyske, græske, nederlandske, finske og svenske udgave af skemaet ændres følgende ord:
— på dansk ændres »Thomasslagger« til »Jernværksslagger«
— på tysk ændres »Thomasphosphat« til »Schlacken der Eisen- und Stahlbereitung«
— på græsk ændres »Σκωρίες αποφωσφατωσεως (σκωρίες του Θωµά)« til »Σκωρίες αποφωσφατωσεως«
— på nederlandsk ændres »Thomasslakkenmeel« til »Metaalslakken«
— på finsk ændres »Tuomaskuona« til »Kuona«
— på svensk ændres »Basisk slagg (Thomasslagg)« til »Basisk slagg«.
d) I den portugisiske udgave af skemaet indsættes følgende produkt efter produktet »Fosfato de aluminio e calcio«:
Navn

»Escorias de desfosforação

Beskrivelse; krav til sammensætning; anvendelsesbetingelser

Necessidade reconhecida pelo organismo de controlo
ou pela autoridade de controlo«
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e) I skemaet affattes bestemmelserne for medtagelse af kalkslam fra sukkerfabrikker således:
Navn

»Kalkslam fra sukkerfabrikker

Beskrivelse; krav til sammensætning; anvendelsesbetingelser

Behovet skal anerkendes af kontrolorganet eller
kontrolmyndigheden«

2) I del »B. PESTICIDER« ændres skema »1. Stoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse« således:
Bestemmelserne for »Pyrethriner udvundet af Chrysanthemum cinerariaefolium« affattes således:
Navn

»Pyrethriner udvundet af Chrysanthemum cinerariaefolium

Beskrivelse; krav til sammensætning; anvendelsesbetingelser

Insekticid
Behovet skal anerkendes af kontrolorganet eller kontrolmyndigheden«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 437/2001
af 2. marts 2001
om fastsættelse for februar 2001 af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren
gående måned. For de refusionsbeløb, der skal anvendes
fra den 1. januar 1999, bør fastsættelsen af omregningskurser som følge af indførelsen af den agromonetære
ordning for euroen fra samme dato dog begrænses til de
specifikke vekselkurser mellem euro og de nationale
valutaer for de medlemsstater, som ikke har vedtaget
den fælles valuta.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2038/1999 af
13. september 1999 om den fælles markedsordning for
sukker (1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1527/2000 (2),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15.
december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (3),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
1713/93 af 30. juni 1993 om særlige bestemmelser for anvendelse af landbrugsomregningskurserne i sukkersektoren (4),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1642/1999 (5), særlig
artikel 1, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 1, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1713/93 er det
fastsat, at refusionsbeløbet for lageromkostninger, jf.
artikel 8 i forordning (EF) nr. 2038/1999, omregnes til
national valuta ved hjælp af en specifik landbrugsomregningskurs, der er lig med det pro rata-beregnede
gennemsnit af de landbrugsomregningskurser, som
gælder i oplagringsmåneden. Den specifikke landbrugsomregningskurs skal fastsættes hver måned for den fore-

(1)

(2)

Anvendelsen af disse bestemmelser fører for februar
2001 til fastsættelse af den specifikke vekselkurs for
refusionsbeløbet for lageromkostninger i nationale valutaer som angivet i bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den specifikke vekselkurs, der anvendes til at omregne refusionsbeløbet for lageromkostninger, jf. artikel 8 i forordning (EF)
nr. 2038/1999, til nationale valutaer, fastsættes for februar
2001 som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 3. marts 2001.
Den anvendes fra den 1. februar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

252
175
349
159
195

af
af
af
af
af

25.9.1999, s. 1.
14.7.2000, s. 59.
24.12.1998, s. 1.
1.7.1993, s. 94.
28.7.1999, s. 3.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 2. marts 2001 om fastsættelse for februar 2001 af den specifikke vekselkurs for
refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren
Specifikke vekselkurser

1 EUR =

7,46289
8,96633
0,63346

danske kroner
svenske kroner
pund sterling
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 438/2001
af 2. marts 2001
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 for så vidt angår forvaltnings- og kontrolsystemerne for strukturfondenes interventioner
sådanne attester og at specificere arten og kvaliteten af
de oplysninger, de skal baseres på.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

(5)

For at Kommissionen kan udføre kontrollen efter artikel
38, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999 skal
medlemsstaterne efter anmodning give den de oplysninger, som forvaltningsmyndighederne behøver for at
opfylde forvaltnings-, overvågnings- og evalueringskravene i nævnte forordning. Det er nødvendigt at fastsætte
indholdet af disse oplysninger og formatet og midlerne
for transmission af edb-filer, når oplysningerne fremsendes elektronisk i overensstemmelse med forordningens artikel 18, stk. 3, litra e). Kommissionen skal sikre,
at edb-data og andre data forbliver fortrolige og sikre.

(6)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2064/97 af 15.
oktober 1997 om gennemførelse af Rådets forordning
(EØF) nr. 4253/88 om detaljerede ordninger for
medlemsstaternes finanskontrol af aktioner, der medfinansieres af strukturfondene (2), ændret ved forordning
(EF) nr. 2406/98 (3), skal afløses af en anden retsforskrift.
Dens bestemmelser skal imidlertid forsat anvendes for
interventioner bevilget i programmeringsperiode 19941999 i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 2052/
88 (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3193/94 (5).

(7)

Denne forordning berører ikke de bestemmelser om
kontrol på stedet i forbindelse med statsstøtte, der er
fastsat i artikel 22 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999
af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (6).

(8)

Denne forordning berører ikke bestemmelserne i Rådets
forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november
1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på
stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske
Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre
uregelmæssigheder (7).

(9)

Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr.
1681/94 af 11. juli 1994 om uregelmæssigheder og
tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden
for rammerne af finansieringen af strukturpolitikkerne,
samt om oprettelse af et informationssystem på dette
område (8) anvendes for støtte ydet ifølge forordning (EF)
nr. 1260/1999, jf. denne forordnings artikel 54 og
artikel 38, stk. 1, litra e).

(10)

Denne forordning anvendes i overensstemmelse med
princippet om subsidiaritet, som omhandlet i artikel
8, stk. 3, i forordning (EF) 1260/1999, og uden at det
berører de institutionelle, retslige og finansielle systemers
retsstilling i den pågældende medlemsstat, jf. nævnte
forordnings artikel 34, stk. 1, sidste punktum.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

L
L
L
L
L
L
L

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af
21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for
strukturfondene (1), særlig artikel 53, stk. 2,

efter høring af udvalget i traktatens artikel 147,

efter høring af Komitéen for Landbrugsstrukturerne og Udvikling af Landdistrikterne,

efter høring af Komitéen for Fiskeri- og Akvakulturstrukturer,
og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 38 i forordning (EF) nr. 1260/1999 skal
medlemsstaterne træffe en række foranstaltninger for at
sikre, at fællesskabsmidlerne anvendes effektivt og
korrekt og i overensstemmelse med princippet om
forsvarlig økonomisk forvaltning.

(2)

Det er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne yder
tilstrækkelig vejledning vedrørende organiseringen af de
relevante funktioner hos betalings- og forvaltningsmyndighederne som omhandlet i henholdsvis artikel 32 og
34 i forordning (EF) nr. 1260/1999.

(3)

Ifølge artikel 38 i forordning (EF) nr. 1260/1999 skal
medlemsstaterne samarbejde med Kommissionen med
henblik på at sikre, at de har velfungerende forvaltningsog kontrolsystemer, og yde den al nødvendige bistand til
at foretage kontrol, herunder stikprøvekontrol.

(4)

For at harmonisere normerne for attestering af udgifter,
for hvilke der anmodes om betalinger fra fondene i
henhold til artikel 32, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr.
1260/1999, er det nødvendigt at fastsætte indholdet af

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

290 af 23.10.1997, s. 1.
298 af 7.11.1998, s. 15.
185 af 15.7.1988, s. 9.
337 af 24.12.1994, s. 11.
83 af 27.3.1999, s. 1.
292 af 15.11.1996, s. 2.
178 af 12.7.1994, s. 43.
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De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Udvikling og Omstilling i Regionerne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
KAPITEL I
Anvendelsesområde

Artikel 1
I denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelserne til
forordning (EF) nr. 1260/1999 for så vidt angår forvaltningsog kontrolsystemerne for strukturfondenes interventioner, som
forvaltes af medlemsstaterne.
KAPITEL II
Forvaltnings- og kontrolsystemer

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne sørger for, at forvaltnings- og betalingsmyndighederne samt de formidlende organer modtager en
tilstrækkelig vejledning om de forvaltnings- og kontrolsystemer, der er nødvendige for at sikre, at strukturfondene
forvaltes økonomisk forsvarligt i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper og standarder og især, at ansøgningerne om fællesskabsstøtte er korrekte, i overensstemmelse
med lovgivningen og støtteberettigede.
2.
I denne forordning forstås ved »formidlende organer«
offentlige eller private organer eller tjenester, der handler under
forvaltnings- eller betalingsmyndigheders ansvar eller udfører
opgaver på deres vegne i forhold til endelige støttemodtagere
eller de organisationer eller virksomheder, der gennemfører
operationerne.
Artikel 3

3.3.2001

af, at betingelserne i den relevante kommissionsbeslutning i
henhold til artikel 28 i forordning (EF) nr. 1260/1999 og de
gældende nationale regler og fællesskabsregler, især om udgifternes berettigelse til støtte fra strukturfondene under den
pågældende intervention, offentlige udbud, statsstøtte
(herunder reglerne om kumulering af støtte), miljøbeskyttelse
og lige muligheder overholdes.
Procedurerne skal sikre, at der udarbejdes registreringer om
kontrollerne med de enkelte operationer på stedet. Registreringerne skal give oplysning om det udførte arbejde, resultaterne
af kontrollen og de foranstaltninger, der er truffet med hensyn
til behandlingen af uoverensstemmelser. Er den fysiske eller
administrative kontrol ikke fuldstændig, men gennemføres på
grundlag af stikprøver, skal det i registreringerne anføres,
hvilke operationer der har været undersøgt, og der skal gøres
rede for udvælgelsesmetoden.

Artikel 5
1.
Medlemsstaterne skal senest tre måneder efter godkendelsen af interventionen eller efter denne forordnings ikrafttræden, afhængigt af hvilken af disse to frister der falder sidst,
for hver intervention underrette Kommissionen om forvaltnings- og betalingsmyndighedernes og de formidlende organers
organisation, om de hos disse myndigheder og organer indførte
forvaltnings- og kontrolsystemer og om forbedringer, der planlægges på grundlag af den i artikel 2, stk. 1, nævnte vejledning.
2.
Meddelelsen skal indeholde følgende oplysninger for hver
forvaltnings- og betalingsmyndighed og for hvert formidlende
organ:
a) de funktioner, de er tildelt
b) funktionernes fordeling mellem og inden for deres tjenestegrene, herunder mellem forvaltnings- og betalingsmyndigheden, hvor de er samme organ
c) procedurerne for modtagelse, kontrol og godkendelse af
anmodninger om godtgørelse af udgifter samt for anordning, gennemførelse og bogføring af betalinger til støttemodtagerne, og

Forvaltnings- og betalingsmyndighedernes samt de formidlende
organers forvaltnings- og kontrolsystemer skal, under hensyntagen til størrelsen af den forvaltede intervention, sikre:

d) de bestemmelser, der gælder for revision af forvaltnings- og
kontrolsystemerne.

a) en klar definition, en klar tildeling og, som er nødvendigt
for at sikre forsvarlig økonomisk praksis, en tilstrækkelig
adskillelse af funktionerne i den pågældende organisation

3.
Når der anvendes et fælles system for flere interventioner,
kan der fremlægges en beskrivelse af dette.

b) effektive systemer til sikring af, at funktionerne udføres på
tilfredsstillende vis
c) for de formidlende organernes vedkommende, rapportering
til den ansvarlige myndighed om udførelsen af deres
opgaver og om, hvorledes de udføres.
Artikel 4
Forvaltnings- og kontrolsystemerne skal omfatte procedurer til
kontrol af, om de medfinansierede produkter eller tjenester
leveres og rigtigheden af de anmeldte udgifter, samt til sikring

Artikel 6
Kommissionen sikrer sig i samarbejde med medlemsstaten, at
forvaltnings- og kontrolsystemerne som omhandlet i artikel 5
opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1260/1999 og nærværende forordning, og de giver meddelelse om, hvilke hindringer
disse systemer eventuelt medfører for en gennemskuelig
kontrol af fondenes virksomhed og for Kommissionens
udførelse af sine opgaver efter traktatens artikel 274. Systemernes virkemåde tages regelmæssigt op til fornyet overvejelse.
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Artikel 7
1.
Medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer skal
sikre et tilstrækkeligt revisionsspor.

L 63/23

tilbagebetalt pr. denne dato, klassificeret efter det år, tilbagebetalingsproceduren er indledt.

2.
Et tilstrækkeligt revisionsspor er et revisionsspor, der
tillader:
a) afstemning af de samlede beløb, der attesteres over for
Kommissionen, med de enkelte udgiftskonteringer og de
bilag, der opbevares på de forskellige administrationsniveauer og hos de endelige støttemodtagere, og, hvor sidstnævnte ikke er de endelige modtagere af midlerne, hos de
organisationer eller virksomheder, der gennemfører operationer, og
b) kontrol af tildelingen og overførslerne af de disponible
fællesskabsmidler og nationale midler.
Bilag I indeholder en vejledende beskrivelse af informationskravene til et tilstrækkeligt revisionsspor.
3.

Forvaltningsmyndigheden sikrer sig følgende:

a) at der er procedurer til sikring af, at de dokumenter, der
vedrører specifikke udgifter og betalinger under interventionen, og som er nødvendige til et tilstrækkeligt revisionsspor, opbevares i overensstemmelse med artikel 38, stk. 6, i
forordning (EF) nr. 1260/1999 og bilag I til nærværende
forordning
b) at det registreres, hvilket organ der opbevarer dem, og hvor
dette organ har adresse, og
c) at disse dokumenter stilles til rådighed for personer og
organer, der normalt har beføjelse til at undersøge disse
dokumenter.
Disse personer og organer er følgende:
i) det personale hos forvaltnings- og betalingsmyndigheden og de formidlende organer, der behandler betalingsanmodningerne
ii) de tjenestegrene, der foretager revision af forvaltningsog kontrolsystemerne
iii) den person eller afdeling hos betalingsmyndigheden, der
skal attestere anmodninger om mellemliggende og endelige betalinger i henhold til artikel 32, stk. 3 og 4, i
forordning (EF) nr. 1260/1999, og den person eller
afdeling, der udsteder erklæringen i henhold til artikel
38, stk. 1, litra f)
iv) bemyndigede fra nationale kontrolinstitutioner og Det
Europæiske Fællesskab.
De kan forlange at få uddrag eller kopier af de i dette stykke
omhandlede dokumenter eller regnskaber stillet til rådighed.
Artikel 8
Forvaltnings- eller betalingsmyndigheden fører regnskab over
beløb, der skal tilbagebetales af allerede udbetalte fællesskabsmidler, og sikrer, at beløbene tilbagebetales uden ubegrundet
forsinkelse. Efter inddrivelsen tilbagebetaler betalingsmyndigheden de inddrevne uretmæssige betalinger sammen med de
påløbne morarenter ved at fradrage de pågældende beløb i sin
næste udgiftsanmeldelse og betalingsanmodning til Kommissionen eller, hvis dette ikke er tilstrækkeligt, ved at foretage
en tilbagebetaling til Fællesskabet. Betalingsmyndigheden
sender en gang om året som bilag til den fjerde kvartalsrapport
om tilbagebetalinger efter forordning (EF) nr. 1681/94
Kommissionen en opgørelse over de beløb, der endnu ikke er

KAPITEL III

Udgiftsattestering

Artikel 9

1.
De attester for mellemliggende og endelige udgiftsanmeldelser, der omhandles i artikel 32, stk. 3 og 4, i forordning (EF)
nr. 1260/1999, udstedes i den i bilag II foreskrevne form af en
person eller afdeling under betalingsmyndigheden, der fungerer
uafhængigt af de afdelinger, der godkender betalingsanmodninger.

2.
Inden attestering af en given udgiftsanmeldelse sikrer
betalingsmyndigheden sig, at følgende betingelser er opfyldt:
a) Forvaltningsmyndigheden og de formidlende organer har
overholdt forordning (EF) nr. 1260/1999, særlig artikel 38,
stk. 1, litra c) og e), og artikel 32, stk. 3 og 4, samt
betingelserne i Kommissionens beslutning i medfør af
samme forordnings artikel 28.
b) Udgiftsanmeldelsen vedrører kun udgifter:
i) som inden for støtteberettigelsesperioden som fastsat i
beslutningen faktisk er blevet afholdt af den endelige
støttemodtager i form af betalinger, som defineret i nr.
1.2, 1.3 og 2 i regel 1 i bilaget til Kommissionens
forordning (EF) nr. 1685/2000 (1) og dokumenteret ved
kvitterede fakturaer eller regnskabsbilag med tilsvarende
dokumentationsværdi
ii) der er afholdt for operationer, som er udvalgt til finansiering under den pågældende intervention i overensstemmelse med udvælgelseskriterierne og -procedurerne
for den, og som har været omfattet af fællesskabsregler i
hele den periode, som udgifterne er afholdt i, og
iii) i forbindelse med foranstaltninger, for hvilke al statsstøtte officielt er godkendt af Kommissionen, hvor det er
relevant.

3.
Med henblik på altid før fremsendelsen af udgiftsanmeldelsen til Kommissionen at vurdere, om kontrolsystemet og
revisionssporet er tilstrækkelige, sikrer forvaltningsmyndigheden, at betalingsmyndigheden holdes underrettet om de af
denne og af de formidlende organer anvendte procedurer til:
(1) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 39.
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a) kontrol af leveringen af de medfinansierede produkter eller
tjenester og efterprøvelse af rigtigheden af de afholdte
udgifter
b) sikring af overholdelsen af de gældende regler
c) opretholdelsen af revisionssporet.
4.
Når forvaltningsmyndigheden og betalingsmyndigheden
er eller tilhører samme organ, sikrer dette organ, at der
anvendes procedurer, der sikrer kontrol af en standard svarende
til det, der er omhandles i stk. 2 og 3.
KAPITEL IV

3.3.2001

c) tilstedeværelsen af et tilstrækkeligt revisionsspor
d) for et passende antal udgiftsposter, at de pågældende
udgifter med hensyn til art og afholdelsestidspunkt opfylder
Fællesskabets bestemmelser og svarer til operationens
godkendte specifikationer og de faktisk udførte arbejder
e) at operationens anvendelse eller påtænkte anvendelse er i
overensstemmelse med den anvendelse, der er beskrevet i
ansøgningen om Fællesskabets medfinansiering
f) at Fællesskabets finansielle bidrag ligger inden for de
grænser, der er fastsat i artikel 29 i forordning (EF) nr.
1260/1999 og andre gældende fællesskabsbestemmelser, og
at de er udbetalt til de endelige støttemodtagere uden
fradrag eller uberettigede forsinkelser

Stikprøvekontrol af operationerne

g) at den korrekte nationale medfinansiering faktisk er stillet til
rådighed

Artikel 10

h) at de medfinansierede operationer er gennemført i overensstemmelse med Fællesskabets retsforskrifter og politikker
som krævet efter artikel 12 i forordning (EF) nr. 1260/1999.

1.
Medlemsstaterne tilrettelægger kontrol af operationerne
baseret på en passende stikprøve, der skal være egnet til:
a) at kontrollere de indførte forvaltnings- og kontrolsystemers
effektivitet
b) selektivt på basis af risikoanalyse at kontrollere udgiftsanmeldelserne afgivet på de forskellige niveauer.
2.
Den kontrol, der udføres inden afslutningen af hver
enkelt intervention, skal omfatte mindst 5 % af de samlede
støtteberettigede udgifter og være baseret på et repræsenativt
udvalg af de godkendte operationer udvalgt under hensyn til
kravene i stk. 3. Medlemsstaterne bestræber sig på at fordele
kontrollen jævnt over den pågældende periode. De foretager en
passende adskillelse af opgaverne i forbindelse med sådanne
kontroller og opgaverne i forbindelse med gennemførelseseller udbetalingsprocedurerne vedrørende operationerne.
3.
Ved udvælgelsen af de stikprøver af operationer, der skal
kontrolleres, tages der hensyn til:
a) at en passende blanding af operationstyper og -størrelser
skal kontrolleres
b) de risikofaktorer, der måtte være påvist ved den nationale
kontrol eller fællesskabskontrollen
c) operationernes koncentration på bestemte formidlende
organer eller bestemte endelige støttemodtagere, således at
de vigtigste formidlende organer og endelige støttemodtagere underkastes mindst en kontrol inden afslutningen af
hver intervention.

Artikel 12
Det skal ved kontrollen fastslås, om de konstaterede problemer
er af systematisk art og indebærer en risiko for andre operationer, der gennemføres af samme endelige støttemodtager eller
forvaltes af samme formidlende organ. Det skal også fastslås,
hvad der er årsagerne til sådanne situationer, om der er behov
for yderligere undersøgelser, og hvilke korigerende og forebyggende foranstaltninger der er nødvendige.

Artikel 13
Medlemsstaterne underretter senest den 30. juni hvert år og
første gang senest den 30. juni 2001 Kommissionen om, hvorledes de har anvendt artikel 10 til 12 det foregående kalenderår, og fremsender desuden eventuelle nødvendige tilføjelser
til eller ajourføringer af den beskrivelse af deres forvaltningsog kontrolsystemer, de har fremsendt efter artikel 5.

Artikel 14
Dette kapitel finder tilsvarende anvendelse på beløb, der skal
tilbagebetales, jf. artikel 8.

KAPITEL V

Artikel 11

Erklæring ved interventionens afslutning

Ved kontrollen søger medlemsstaterne at efterprøve følgende:
a) forvaltnings- og kontrolsystemernes praktiske anvendelse og
effektivitet

Artikel 15

b) for et passende antal regnskabsposteringer, deres overensstemmelse med de bilag, som de formidlende organer, endelige støttemodtagere og de organer eller virksomheder, der
gennemfører operationerne, ligger inde med

Den person eller afdeling, der er udpeget til at udstede erklæringer om afslutning af interventionen, jf. artikel 38, stk. 1, litra
f), i forordning (EF) nr. 1260/1999, er i sin funktion uafhængig
i forhold til:
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a) forvaltningsmyndigheden
b) den person eller afdeling i betalingsmyndigheden, der varetager udstedelsen af de attester, der omhandles i artikel
9, stk. 1
c) de formidlende organer.

Den skal udføre sin undersøgelse i overensstemmelse med
internationalt anerkendte revisionsstandarder. Forvaltnings- og
betalingsmyndighederne og de formidlende organer stiller alle
nødvendige oplysninger til rådighed for den pågældende
person eller afdeling, der også skal have adgang til de regnskaber og bilag, der er nødvendige til udfærdigelse af erklæringen.

Artikel 16

Erklæringerne baseres på en undersøgelse af forvaltnings- og
kontrolsystemerne og resultaterne af allerede foretagne
kontroller, samt om nødvendigt en yderligere stikprøvekontrol
af transaktionerne. Den person eller afdeling, der udsteder
erklæringen, foretager alle nødvendige undersøgelser for at få
rimelig sikkerhed for, at den attesterede udgiftserklæring er
rigtig, og at de transaktioner, der ligger til grund for den, er
lovlige og retmæssige.

Erklæringerne udfærdiges efter den vejledende model i bilag III
og ledsages af en rapport med alle de relevante oplysninger, der
ligger til grund for erklæringerne, herunder et resumé af resultaterne af alle kontroller, der er udført af nationale organer og
fællesskabsorganer, og som var til rådighed for udstederen af
erklæringen.

L 63/25
KAPITEL VI

Form og indhold af regnskabsoplysninger, der skal opbevares og
meddeles Kommissionen efter anmodning

Artikel 18
1.
De i bilag I beskrevne regnskaber vedrørende operationerne skal så vidt muligt opbevares datamatisk. De skal stilles
til rådighed for Kommissionen efter anmodning fra denne med
henblik på gennemførelse af dokumentkontrol og kontrol på
stedet, uden at dette dog berører pligten til at meddele ajourførte finansieringsplaner i overensstemmelse med artikel 18,
stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 1260/1999 og finansielle
oplysninger i overensstemmelse med artikel 32 i samme
forordning.
2.
Kommissionen aftaler med hver medlemsstat, hvilket
indhold de datamatiserede regnskaber, der skal stilles til rådighed i overensstemmelse med stk. 1, skal have, hvorledes de
skal fremsendes, og hvor lang tid der kræves til udvikling af det
nødvendige edb-system, jf. den aftale, der omhandles i artikel
18, stk. 3, litra e), i forordning (EF) 1260/1999. Omfanget af
de oplysninger, der kan kræves, og de tekniske specifikationer,
der foretrækkes til overførsel af datafiler til Kommissionen,
angives i bilag IV og V.
3.
Medlemsstaterne fremsender efter skriftlig anmodning fra
Kommissionen de i stk. 1 nævnte oplysninger til denne senest
ti arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen. En anden
frist kan aftales mellem Kommissionen og medlemsstaten, især
hvor oplysningerne ikke er til rådighed i datamatiseret form.
4.
Kommissionen drager omsorg for, at de oplysninger,
medlemsstaterne fremsender eller som Kommissionen
indsamler under kontrolbesøg på stedet, opbevares fortroligt og
sikkert i overensstemmelse med traktatens artikel 287 og
Kommissionens regler om anvendelse af og adgang til information.
5.
Under hensyn til de relevante nationale lovgivninger skal
Kommissionens tjenestemænd have adgang til dokumenter, der
er udarbejdet med henblik på eller efter kontrol i medfør af
denne forordning, samt til opbevarede oplysninger, herunder i
datamatiseret form.

Artikel 17
KAPITEL VII

Hvis det på grund af betydelige svagheder i forvaltningen eller
kontrollen eller de konstaterede uregelmæssigheders hyppighed
ikke er muligt som helhed at give en positiv udtalelse om
korrektheden af anmodningen om betaling af restbeløbet og
om attesten vedrørende den endelige betaling, omtales disse
forhold i erklæringen, og der gives et skøn over problemets
omfang og finansielle virkninger.

I dette tilfælde kan Kommissionen anmode om, at der foretages
endnu en kontrol med henblik på konstatering og rettelse af
uregelmæssighederne inden for en bestemt frist.

Almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 19
Ved interventioner, hvor der er støttemodtagere i mere end én
medlemsstat, skal de berørte medlemsstater indbyrdes aftale,
hvorledes de kan træffe fælles foranstaltninger til at sikre en
forsvarlig økonomisk forvaltning under hensyntagen til national lovgivning, og informere Kommissionen om de trufne
foranstaltninger. Kommissionen og de berørte medlemsstater
skal yde hinanden den nødvendige administrative bistand.
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Artikel 20
Nærværende forordning berører hverken medlemsstaternes
pligt ifølge forordning (EF) nr. 1260/1999 til at give
Kommissionen de nødvendige oplysninger til, at den kan
vurdere planerne, herunder oplysninger om foranstaltninger
truffet til gennemførelse af artikel 34, stk. 1, i nævnte forordning, eller Kommissionens ret til at kræve yderligere oplysninger, før den træffer beslutning ifølge samme forordnings
artikel 28.

3.3.2001
Artikel 22

Forordning (EF) nr. 2064/97 ophæves.
Dens bestemmelser finder dog fortsat anvendelse på interventioner bevilget for programmeringsperioden 1994-1999 ifølge
forordning (EØF) nr. 2052/88.

Artikel 21

Artikel 23

Denne forordning er ikke til hinder for, at medlemsstaterne
anvender regler, der er strengere end foreskrevet i denne
forordning.

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

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Michel BARNIER

Medlem af Kommissionen
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BILAG I
VEJLEDENDE BESKRIVELSE AF INFORMATIONSKRAVENE TIL ET TILFREDSSTILLENDE REVISIONSSPOR
(artikel 7)
Et tilstrækkeligt revisionsspor, som omhandlet i artikel 7, stk. 2, foreligger, når følgende er opfyldt for en given
intervention:
1. Regnskaber ført på det rette forvaltningsniveau giver detaljerede oplysninger om de udgifter, som de endelige
støttemodtagere og, hvor sidstnævnte ikke er de egentlige endelige modtagere af midlerne, de organisationer og
virksomheder, der gennemfører operationerne, faktisk har afholdt for hver medfinansieret operation. Regnskaberne
viser konteringsdatoen, beløbet for hver udgiftspost, bilagenes art og betalingsdato og -måde. De nødvendige bilag
(f.eks. fakturaer) er vedlagt.
2. For udgiftsposter, der kun delvis vedrører den medfinansierede operation, er nøjagtigheden af udgifternes fordeling
mellem den medfinansierede operation og andre operationer godtgjort. Det samme gælder udgiftstyper, der kun
betragtes som støtteberettigede inden for visse grænser eller i forhold til andre omkostninger.
3. De tekniske specifikationer og finansieringsplanen for operationen, statusrapporter og dokumenterne vedrørende
godkendelse af tilskuddet og udbuds- og kontraktindgåelsesprocedurer såvel som beretninger om kontrollen af de
tilvejebragte modydelser i form af økonomiske goder eller tjenesteydelser for den medfinansierede operation foreligger
ligeledes på det rette forvaltningsniveau.
4. I anmeldelserne af faktiske afholdte udgifter i forbindelse med medfinansierede operationer til et formidlende organ,
der udgør mellemled mellem den endelige støttemodtager henholdsvis den organisation eller virksomhed, der gennemfører operationen og betalingsmyndigheden, er de i punkt 1 nævnte oplysninger samlet i en detaljeret udgiftsopgørelse
for hver operation, der omfatter alle individuelle udgiftsposter med henblik på beregning af det samlede attesterede
beløb. De detaljerede udgiftsopgørelser udgør bilag til de formidlende organers regnskaber.
5. Formidlende organer fører regnskab for hver operation og for de samlede attesterede udgiftsbeløb for de endelige
støttemodtagere. Formidlende organer, der rapporterer direkte til betalingsmyndigheden udpeget efter artikel 9, litra o),
i forordning (EF) nr. 1260/1999, forelægger den en liste over de godkendte operationer for hver intervention, med en
detaljeret identificering af hver operation og angivelse af den endelige støttemodtager, datoen for godkendelse af
tilskuddet, de bevilgede og betalte beløb og udgiftsperioden og de samlede udgifter pr. foranstaltning og delprogram
eller prioritet. Disse oplysninger udgør bilag til betalingsmyndighedens regnskaber og danner grundlag for udarbejdelsen af de udgiftsanmeldelser, der skal indgives til Kommissionen.
6. Når det drejer sig om endelige støttemodtagere, der rapporterer direkte til betalingsmyndigheden, udgør de i punkt 4
nævnte detaljerede udgiftsopgørelser bilag til regnskaberne hos betalingsmyndigheden, som er ansvarlig for udarbejdelsen af listen over medfinansierede operationer som omhandlet i punkt 5.
7. Når der er mere end ét formidlende organ mellem den endelige støttemodtager henholdsvis den organisation eller
virksomhed, der gennemfører operationen, og betalingsmyndigheden, kræver hvert formidlende organ for sit ansvarsområde detaljerede udgiftsopgørelser fra organet under sig som bilag til sine egne regnskaber, på grundlag af hvilke
den til organet over sig indgiver i det mindste en udgiftsoversigt for hver enkelt operation.
8. Ved datamatiseret overførsel af regnskabsoplysninger får alle berørte myndigheder og organer tilstrækkelige oplysninger fra det lavere niveau til at dokumentere deres regnskaber og de beløb, der rapporteres opad, således at der sikres
et tilfredsstillende revisionsspor fra de totalbeløb, der attesteres over for Kommissionen, og ned til de enkelte
udgiftsposter og bilagene for den endelige støttemodtager og de organer og virksomheder, der gennemfører operationerne.
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BILAG II
UDGIFTSATTEST OG -ANMELDELSE SAMT BETALINGSANMODNING
EUROPA-KOMMISSIONEN
FOND: . . . . . . . . . . . . . . .
Udgiftsattest og -anmeldelse samt betalingsanmodning
(sendes ad officiel vej til kontor . . ., GD. . . . . )

Interventionens navn:

Kommissionens beslutning

af

Kommissionens reference (CCI nr.)
Eventuel national reference

ATTEST
Undertegnede
der repræsenterer betalingsmyndigheden udpeget ved (1)

,
,

attesterer herved, at alle støtteberettigede udgifter medtaget i vedlagte udgiftsanmeldelse, der repræsenterer bidrag fra
strukturfondene og nationale offentlige og/eller private midler, og som er betalt i takt med interventionens fremadskriden, er
betalt

efter den (2):

20

og beløber sig til:

EUR
(nøjagtigt beløb med to decimaler)

Den vedlagte udgiftsanmeldelse med fordeling på foranstaltninger er baseret på en foreløbig regnskabsafslutning den
20
og udgør en integrerende del af denne attest.
Jeg attesterer ligeledes, at operationerne forløber i overensstemmelse med beslutningens mål og bestemmelserne i forordning
(EF) nr. 1260/1999, især med hensyn til:
1) forenelighed med traktaten og de retsakter, der er udstedt i henhold til denne, samt med Fællesskabets politikker, særlig
vedrørende konkurrencereglerne, offentlige udbud, miljøbeskyttelse, fjernelse af uligheder og fremme af ligestilling
mellem mænd og kvinder (forordningens artikel 12)
2) gennemførelsen af forvaltnings- og kontrolprocedurerne for interventionen, især med henblik på efterprøvelse af, om de
medfinansierede produkter eller tjenester leveres og rigtigheden af de anmeldte udgifter og forebyggelse, påvisning og
korrektion af uregelmæssigheder, forfølgelse af svig og tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb (forordningens
artikel 38 og 39).
I overensstemmelse med forordningens artikel 38, stk. 6, er og forbliver bilagene til rådighed i en periode på mindst tre år efter
Kommissionens betaling af restbeløbet.

(1) Angivelse af den administrative udpegelsesakt i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1260/1999, med eventuelle referencer
og datoen.
(2) Referencedato ifølge beslutningen, under overholdelse af forordningens artikel 30, stk. 2, og artikel 52, stk. 4.
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Jeg attesterer, at:

(1) udgiftsanmeldelsen er nøjagtig og udarbejdet på grundlag af regnskabssystemer, der er baseret på bilag, som kan
kontrolleres
(2) udgiftsanmeldelsen og betalingsanmodningen tager højde for tilbagebetalte beløb, når dette er relevant, indtægter for de
under interventionen finansierede operationer og eventuelle renteindtægter
(3) de nærmere oplysninger om de tilgrundliggende operationer i videst muligt omfang er registreret på datafiler og efter
anmodning til rådighed for de ansvarlige tjenestegrene i Kommissionen.
Dato

20
Den kompetente myndigheds navn (med store
bogstaver), stempel, stilling og underskrift

L 63/29

L 63/30

Udgiftsanmeldelse pr. prioritet og foranstaltning
Kommissionens referencenummer:
Navn:
Dato:

/

/

Prioritet/foranstaltning

2000
Offentlig
EF

Andet

Privat

...
Udgifter

Offentlig
EF

Andet

Privat

DA

Støtteberettigede udgifter, der faktisk er betalt og attesteret (EUR)
2008
Udgifter

Offentlig
EF

Andet

Privat

Total
Udgifter

Offentlig
EF

Andet

Privat

Udgifter

Prioritet 1

Prioritet 2
Foranstaltning 1.1
Foranstaltning 1.2
osv.
Prioritet 3
osv.
Teknisk bistand
I alt EFRU-relateret
I alt ESF-relateret
osv.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Foranstaltning 1.1
Foranstaltning 1.2
osv.

I alt
I alt EFRU-relateret
I alt ESF-relateret
I alt EUGFL-relateret
I alt FIUF-relateret
Prioritet/overgangsstøtte (1)

3.3.2001

3.3.2001

Støtteberettigede udgifter, der faktisk er betalt og attesteret (EUR)
Prioritet/overgangsstøtte

2000
Offentlig
EF

Udgifter

Offentlig
EF

Andet

Privat

2008
Udgifter

Offentlig
EF

Andet

Privat

Total
Udgifter

Offentlig
EF

Andet

Privat

Udgifter

DA

Prioritet 1

Andet

Privat

...

Regioner, der ikke modtager overgangsstøtte
Regioner, der modtager overgangsstøtte
Prioritet 2
Regioner, der ikke modtager overgangsstøtte
Regioner, der modtager overgangsstøtte

(1) Kun for mål 1 og 2, og kun hvis det er relevant.
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Prioritet 3
osv.
Teknisk bistand
Regioner, der ikke modtager overgangsstøtte
Regioner, der modtager overgangsstøtte
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Tillæg til udgiftsanmeldelsen: tilbagesøgninger gennemført siden sidste attesterede udgiftsanmeldelse og medtaget i
nuværende udgiftsanmeldelse (anført efter foranstaltninger)
Beløb, der skal tilbagebetales
Debitor
Dato for udstedelse af tilbagebetalingsordre
Myndighed, der har udstedt tilbagebetalingsordren
Tilbagebetalingsdato
Tilbagebetalt beløb
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BETALINGSANMODNING
Interventionens navn:
Kommissionens reference (CCI nr.)
I medfør af bestemmelserne i artikel 32 i forordning (EF) nr. 1260/1999 anmoder undertegnede (den kompetente myndigheds
navn) (med store bogstaver), stempel, stilling og underskrift) om betaling af et beløb på
EUR som
mellemliggende betaling/endelig betaling (1). Betingelserne for at imødekomme denne anmodning er til stede, eftersom:
Det ikke relevante overstreges

a) det gældende programtillæg vedtaget den

— er fremlagt
— er vedlagt

b) den seneste årsrapport/den endelige rapport (det ikke relevante overstreges) om
gennemførelsen, som kræves i medfør af forordningens artikel 37

— er fremlagt
— er vedlagt
— ingen rapport påkrævet

c) midtvejsevalueringen jf. forordningens artikel 42

— er fremlagt
— er vedlagt
— skal endnu ikke foreligge

d) forvaltningsmyndighedens og overvågningsudvalgets beslutninger er i
overensstemmelse med det samlede beløb for fondenes deltagelse, som er
tildelt de pågældende prioriteter
e) de henstillinger om forbedring af overvågnings- og forvaltningsordningerne, Kommissionen måtte have fremsat i henhold til artikel 34, stk. 2

— er efterkommet
— redegørelse er givet
— ingen henstillinger fremsat

f) eventuelle anmodninger om korrigerende foranstaltninger, der er anmodet
om efter forordningens artikel 38, stk. 4

—
—
—
—

g) ingen attesteret udgift er genstand for suspension i medfør af bestemmelserne i forordningens artikel 39, stk. 2

— ingen suspension
— ingen udgifter inkluderet

er efterkommet
bemærkninger modtaget
ingen udgifter inkluderet
ingen anmodninger fremsat

h) ingen attesteret udgift henhører under en foranstaltning, der omfatter
statsstøtte, som endnu ikke er godkendt
Betaling bedes foretaget til:
Modtager
Bank
Konto nr.
Kontoens indehaver
(hvis forskellig fra modtageren)
Dato

20
Den kompetente myndigheds navn (med store
bogstaver), stempel, stilling og underskrift

(1) Det ikke relevante overstreges.

L 63/34

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

BILAG III
VEJLEDENDE MODEL TIL ERKLÆRING VED AFSLUTNING AF EN INTERVENTION
(Kapitel V)
Til Europa-Kommissionen, Generaldirektorat
INDLEDNING
1. Undertegnede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (navn (med store bogstaver), stilling og tjenestegren) har gennemgået den endelige opgørelse over udgifterne for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (angiv navnet på interventionen,
strukturfond og periode anføres) sammen med anmodningen til Kommissionen om udbetaling af restbeløbet på EFstøtten.
UNDERSØGELSENS OMFANG
2. Jeg foretog undersøgelsen i overensstemmelse med kapitel V i forordning (EF) nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeg planlagde og
gennemførte undersøgelsen for at opnå rimelig sikkerhed, for, hvorvidt den endelige opgørelse over udgifterne og
anmodningen om udbetaling af restbeløbet på EF-støtten ikke indeholder materielle fejl. I vedlagte rapport gives en
summarisk beskrivelse af den fulgte procedure og de anvendte oplysninger ved undersøgelsen, herunder konklusioner af
efterprøvninger foretaget de foregående år.
BEMÆRKNINGER
3. Kontrolundersøgelsen begrænsedes af følgende:
a)
b)
c) osv.
(Alle hindringer, der har vist sig ved undersøgelsen, f.eks. systematiske problemer, svagheder i forvaltningen, manglende
revisionsspor, manglende bilag, verserende retssager osv.; de udgiftsbeløb, der er berørt af disse hindringer, og den
tilsvarende EF-støtte anslås).
4. Undersøgelsen sammen med konklusionerne af anden national kontrol eller EF-kontrol, som jeg har haft adgang til,
afslørede lav/høj (det gældende anføres: hvis »høj«, gives en forklaring) hyppighed af fejl/uregelmæssigheder. De rapporterede fejl/uregelmæssigheder er blevet behandlet tilfredsstillende af forvaltningsmyndighederne og menes ikke at berøre
den EF-støtte, der skal udbetales, med følgende undtagelser.
a)
b)
c) osv.
(De fejl/uregelmæssigheder, der ikke er blevet behandlet tilfredsstillende, og for hvert tilfælde problemets mulige systematiske karakter og omfang og de EF-støttebeløb, der menes berørt, anføres).
KONKLUSION
Enten
hvis der ikke var hindringer for undersøgelsen, hyppigheden af de konstaterede fejl er lav, og alle problemer er behandlet
tilfredsstillende:
5.a) På baggrund af undersøgelsen og konklusionerne af anden national kontrol eller EF-kontrol, som jeg har haft adgang til,
mener jeg, at den endelige opgørelse over udgifterne i enhver henseende giver et retvisende billede af de udgifter, der er
afholdt i overensstemmelse med reglerne og interventionsbestemmelserne, og at anmodningen til Kommissionen om
udbetaling af restbeløbet på EF-støtten er velbegrundet.
eller
hvis der var visse hindringer for undersøgelsen, men hyppigheden af de konstaterede fejl ikke er høj, eller hvis der er
problemer, som ikke er behandlet tilfredsstillende:
5.b) Når der ses bort fra de i punkt 3 nævnte forhold og/eller de i punkt 4 nævnte fejl/uregelmæssigheder, der ikke synes at
være behandlet tilfredsstillende, er det baseret på undersøgelsen og konklusionerne af anden national kontrol eller
EF-kontrol, som jeg har haft adgang til, min opfattelse, at den endelige opgørelse over udgifterne i enhver henseende giver
et retvisende billede af de udgifter, der er afholdt i overensstemmelse med reglerne og interventionsbestemmelserne, og at
anmodningen til Kommissionen om udbetaling af restbeløbet på EF-støtten er velbegrundet.
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eller
hvis der var betydelige hindringer for undersøgelsen, eller hyppigheden af de konstaterede fejl er høj, selv om de rapporterede
fejl/uregelmæssigheder er behandlet tilfredsstillende:
5.c) I betragtning af de i punkt 3 nævnte forhold og/eller den høje hyppighed af fejl, jf. punkt 4, kan jeg ikke udtale mig om
den endelige opgørelse over udgifterne og anmodningen til Kommissionen om udbetaling af restbeløbet på EF-støtten.

Dato og underskrift
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BILAG IV
1. OPLYSNINGER OM OPERATIONERNE, DER EFTER ANMODNING SKAL STILLES TIL RÅDIGHED FOR
KOMMISSIONEN TIL DOKUMENTKONTROL OG KONTROL PÅ STEDET
Der kan anmodes om nedennævnte data, idet det nøjagtige indhold aftales med medlemsstaten for den pågældende fond
(Regionalfonden, Socialfonden, EUGFL, Udviklingssektionen, Fiskerifonden). Feltnumrene viser den foretrukne recordstruktur ved kompilering af datafiler til overførsel til Kommissionen (1).
A. DATA OM OPERATIONEN (ifølge beslutning om godkendelse af tilskud)
Felt 1

Det operationelle programs/enhedsprogrammeringsdokumentets CCI-kode: (se »Code commun d'identification«)

Felt 2

Det operationelle programs/enhedsprogrammeringsdokumentets navn

Felt 3

Prioritetens (eller den tekniske bistands) kode

Felt 4

Prioritetens (eller den tekniske bistands) navn

Felt 5

Programkomponentens (foranstaltning, delforanstaltning, aktion osv.) kode

Felt 6

Programkomponentens (foranstaltning, delforanstaltning, aktion osv.) navn

Felt 7

Strukturfond

Felt 8

Betalingsmyndighed

Felt 9

Forvaltningsmyndighed

Felt 10

Formidlende organ eller -organer (ikke forvaltningsmyndigheden), som den endelige støttemodtager
anmelder udgifter til

Felt 11

Operationens kode (2)

Felt 12

Operationens navn

Felt 13

Navnet på den region, hvor operationen er lokaliseret/gennemføres

Felt 14

Regionens kode

Felt 15

Kort beskrivelse af operationen

Felt 16

Begyndelsesdato for udgifternes støtteberettigelsesperiode

Felt 17

Slutdato for udgifternes støtteberettigelsesperiode

Felt 18

Myndighed, der har udstedt godkendelsen af tilskuddet (3)

Felt 19

Godkendelsesdato

Felt 20

Referencenummer for den endelige støttemodtager (4)

Felt 21

Referencenummer for den organisation eller virksomhed, der over for den endelige støttemodtager er
ansvarlig for gennemførelsen af operationen (hvis det ikke er den endelige støttemodtager selv)

Felt 22

Valuta (hvis ikke i euro)

Felt 23

Operationens samlede udgifter (5)

Felt 24

Operationens samlede støtteberettigede udgifter (6)

Felt 25

Udgifter, der medfinansieres (7)

Felt 26

Fællesskabets bidrag

Felt 27

Fællesskabets bidrag i % (hvis registreres ud over felt 26)

Felt 28

National offentlig finansiering

Felt 29

National offentlig finansiering: statslig niveau

(1) Se vejledning om kompilering af datafiler i punkt 2 i bilag V.
(2) En »operation« er et projekt eller en aktion, som gennemføres af den »endelige støttemodtager« eller, hvis sidstnævnte ikke er den
egentlige endelige modtager af midlerne, af en organisation eller virksomhed under hans ansvar, som vedrører ensartede aktiviteter
og som sædvanligvis er genstand for en beslutning om godkendelse af tilskud. Der kræves data om de enkelte operationer, ikke
sammentalte data, som omfatter aktiviteterne for »endelige støttemodtagere«, som ikke selv gennemfører operationerne (se bilag I i
denne forordning og stk. 1.2, 1.3 og 3 i regel nr. 1 i bilag til forordning (EF) nr. 1685/2000 om støtteberettigelse af udgifter. I
tilfælde af støtteordninger med mange små støttemodtagere kan en sammentælling af data indsendes.
3
( ) Se punkt 3 i bilag I.
4
( ) I overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/1999 med henblik på anmeldelse af udgifter.
(5) Inklusive ikke-støtteberettigede udgifter, der er udelukket fra grundlaget for beregning af den offentlige finansiering.
(6) Udgifter, der indgår i grundlaget for beregning af den offentlige finansiering.
(7) Artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999.
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Felt 30

National offentlig finansiering: regionalt niveau

Felt 31

National offentlig finansiering: lokalt niveau

Felt 32

Anden national offentlig finansiering

Felt 33

Privat finansiering

Felt 34

EIB-finansiering

Felt 35

Anden finansiering

Felt 36

Intervention efter kategori og underkategori ifølge dette bilags punkt 3

Felt 37

Lokalisering i byområde/landdistrikt (1)

Felt 38

Virkninger for miljøet (2)

Felt 39

Virkninger for ligestillingen (3)

Felt 40

Indikator (4)

Felt 41

Indikatorens måleenhed

Felt 42

Indikatormåltal for operationen

B. ANMELDTE UDGIFTER FOR OPERATIONEN
Der kan anmodes om oplysninger alene vedrørende registreringerne af udgifter anmeldt af den endelige støttemodtager
for hver operation (del 1). Efter aftale med medlemsstaten kan der anmodes om oplysninger vedrørende registreringer af
individuelle betalinger foretaget af den endelige støttemodtager eller den organisation eller virksomhed, der gennemfører
operationen, hvis det ikke er den endelige støttemodtager (del 2).
1. Udgifter anmeldt af den endelige støttemodtager til medtagelse i udgiftsanmeldelserne til Kommissionen
Felt 43

Operationens kode (= felt 11)

Felt 44

Operationens navn (= felt 12)

Felt 45

Anmodningens referencenummer

Felt 46

Udgifter anmeldt som berettigede til medfinansiering

Felt 47

Fællesskabets bidrag

Felt 48

Fællesskabets bidrag i % (hvis registreret ud over felt 47)

Felt 49

National offentlig finansiering

Felt 50

National offentlig finansiering: statsligt niveau

Felt 51

National offentlig finansiering: regionalt niveau

Felt 52

National offentlig finansiering: lokalt niveau

Felt 53

Anden national offentlig finansiering

Felt 54

Privat finansiering

Felt 55

EIB-finansiering

Felt 56

Anden finansiering

Felt 57

Navn på den organisation, der anmelder udgifter, hvis det ikke er den endelige støttemodtager (5)

Felt 58

Bogføringsdato (dato for oprettelse af record) (6)

Felt 59

Opbevaringssted for detaljerede bilag for den endelige støttemodtagers udgiftsopstilling (7)

Felt 60

Begyndelsesdato for den periode, i hvilken udgifterne er afholdt

Felt 61

Slutdato for den periode, i hvilken udgifterne er afholdt

Felt 62

Eventuelle indtægter, der er fratrukket de anmeldte udgifter

Felt 63

Eventuelle finansielle korrektioner, der er fratrukket fordringen

Felt 64

Udgifter anmeldt og attesteret af betalingsmyndigheden (euro)

Felt 65

Dato for betalingsmyndighedens udgiftsanmeldelse

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

Operationens lokalisering er a) byområde, b) landdistrikt eller c) ikke geografisk afgrænset.
Operationen a) fokuserer primært på miljøet, b) er miljøvenlig, c) er miljøneutral.
Operationen a) fokuserer primært på kønnenes ligestilling, b) er positiv for ligestillingen eller c) er neutral for ligestillingen.
De vigtigste overvågningsindikatorer anføres (efter aftale med medlemsstaten).
Hvis den endelige støttemodtager anmelder udgifter til formidlende organer eller til forvaltningsmyndigheden, som videregiver udgiftsopstillingen til betalingsmyndigheden, kan Kommissionen anmode om nærmere oplysninger om udgiftsanmeldelserne på hvert
niveau for at følge revisionssporet (se punkt 5 i bilag I).
(6) Punkt 1 i bilag I.
(7) Revisionsspor: punkt 8 i bilag I.
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Felt 66

Den eller de anvendte eurokurser (1)

Felt 67

Dato for eventuel kontrol på stedet

Felt 68

Organisation, der har udført kontrollen på stedet

Felt 69

Indikator (2) (= felt 40)

Felt 70

Indikatorens måleenhed (= felt 41)

Felt 71

Realiseringsgrad for operationens mål på anmeldelsestidspunktet (%)

Felt 72

Realiseringsgrad for operationens mål på anmeldelsestidspunktet sammenholdt med det planlagte fremskridt ifølge den oprindelige plan (%)

2. Data om individuelle betalinger foretaget af den endelige støttemodtager eller den organistion eller virksomhed, der gennemfører operationen (ifølge aftale)
Felt 73

Betalingens beløb

Felt 74

Betalingens referencenummer

Felt 75

Betalingsdato (3)

Felt 76

Bogføringsdato (4)

Felt 77

Opbevaringssted for detaljerede bilag for den endelige støttemodtagers betaling (5)

Felt 78

Betalingsmodtager (leverandør af økonomiske goder eller tjenesteydelser, virksomhed): navn

Felt 79

Betalingsmodtager: referencenummer
2. KLASSIFICERING AF INTERVENTIONSOMRÅDER

A. Interventionsområder
Nedenstående liste over strukturfondenes interventionsområder er baseret på artikel 36 i forordning (EF) nr. 1260/1999
og opstillet til hjælp for Kommissionens tjenestegrene ved udarbejdelsen af rapporter om strukturfondenes virksomhed.
Sådanne oplysninger fordelt på kategorier vil blive brugt i årsrapporterne om strukturfondene og bidrage til en klar
information om de forskellige fællesskabspolitikker, men er også nødvendige for, at Kommissionen kan besvare anmodninger om oplysninger fra de andre EF-institutioner, medlemsstaterne og offentligheden.
Denne fordeling på kategorier er et led i forvaltnings- og informationsaktiviteterne for programmerne og skal ikke erstatte
inddelingen baseret på programmernes prioriteter eller særlige typer virkninger, der konstateres og måles ved evalueringerne.
Ved fastlæggelsen af strukturfondsprogrammernes foranstaltninger kan medlemsstaterne fortsat anvende en klassificering,
der er mere velegnet ud fra deres nationale og regionale situation, eventuelt med udgangspunkt i Kommissionens
klassifikation. Det er imidlertid vigtigt, at Kommissionen har mulighed for at udarbejde oversigter over fondenes
aktiviteter på grundlag af de forskellige interventionsområder. Programtillægget bør derfor vise forbindelsen mellem den
enkelte foranstaltning og den tilsvarende kategori på Kommissionens liste. Dette kan f.eks. gøres ved at anføre den
relevante kode for hver foranstaltning eller ved at præcisere sammenhængen mellem de nationale koder og Kommissionens kategorier. Forbindelsen bør også fremgå af de årlige rapporter om gennemførelsen af programmerne.
Listen er ikke ny, eftersom den bygger på de 14 basiskategorier, der er anvendt for mål 1-programmerne i den foregående
programmeringsperiode i forbindelse med additionalitetsredegørelsen.
B. Yderligere oplysninger
I forbindelse med den økonomiske forvaltning af operationerne har Kommissionen angivet, hvilken type oplysninger
medlemsstaten skal fremlægge, dvs. om projektet:
1) gennemføres i a) et byområde eller b) et landområde eller c) ikke er geografisk afgrænset
2) a) hovedsagelig tager sigte på miljøet, b) er positivt for miljøet eller c) er neutralt i forhold til miljøet
3) a) hovedsagelig tager sigte ligestilling af mænd og kvinder, b) er positivt for ligestillingen eller c) er neutralt i forhold
til ligestilling.
Adgangen til disse oplysninger i forbindelse med den finansielle forvaltning og kravet om anvendelse af nedenstående
klassifikation vil gøre det muligt for Kommissionen at imødekomme EU-borgernes ønsker.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Angivelse af den anvendte kurs for hvert beløb anmeldt af den endelige støttemodtager, hvis der er indgivet flere anmeldelser.
De vigtigste overvågningsindikatorer anføres (efter aftale med medlemsstaten).
Punkt 1 i bilag I.
Punkt 1 i bilag I.
Punkt 8 i bilag I.
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3. KLASSIFICERING
1. E r h v e r v s l i v e t
11 Landbrug
111

Investeringer i landbrugsbedrifter

112

Unge landbrugeres etablering

113

Erhvervsuddannelse inden for landbrug

114

Forbedring af forarbejdningen og afsætningen af landbrugsprodukter

12 Skovbrug
121

Investeringer i skove

122

Forbedring af høst, forarbejdning og afsætning af skovbrugsprodukter

123

Fremme af nye muligheder for anvendelse og afsætning af skovbrugsprodukter

124

Etablering af sammenslutninger af skovbrugere

125

Genskabelse af produktionspotentialet i skove, som er blevet skadet ved naturkatastrofer, og indførelse af
hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger

126

Skovrejsning på ikke-landbrugsarealer

127

Forbedring og bevarelse af den økologiske stabilitet i beskyttede skove

128

Erhvervsuddannelse inden for skovbrug

13 Fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne
1301

Grundforbedring

1302

Jordfordeling

1303

Oprettelse af vikar- og driftskonsulentordninger

1304

Afsætning af kvalitetsprodukter fra landbruget

1305

Basale servicefaciliteter for erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne

1306

Renovering og udvikling af landsbyer samt beskyttelse og bevarelse af landdistrikternes kulturværdier

1307

Diversificering af aktiviteterne på landbrugsområdet og områder med nær tilknytning hertil, så der skabes
flere eller alternative beskæftigelses- og indkomstmuligheder

1308

Forvaltning af landbrugets vandressourcer

1309

Udvikling og forbedring af den infrastruktur, der er forbundet med udvikling af landbruget

1310

Fremme af aktiviteter inden for turisme

1311

Fremme af håndværksaktiviteter i tilknytning til landbrug

1312

Miljøbeskyttelse i forbindelse med landbrug, skovbrug og landskabspleje og forbedring af dyrevelfærd

1313

Genopbygning af landbrugsproduktionspotentiale, som er blevet beskadiget ved naturkatastrofer, og
indførelse af relevante forebyggende instrumenter

1314

Finansieringsteknik

14 Fiskeri
141

Justering af fiskeriindsatsen

142

Fornyelse og modernisering af fiskerflåden

143

Forarbejdning og afsætning af fiskerivarer salgsfremmende foranstaltninger

144

Akvakultur

145

Faciliteter i fiskerihavne og beskyttelse og udvikling af havressourcer

146

Socioøkonomiske foranstaltninger og støtte til midlertidig indstilling af aktiviteterne og anden finansiel
kompensation

147

Professionel indsats, kystfiskeri af mindre omfang og indlandsfiskeri

148

Foranstaltninger finansieret af andre strukturfonde (EFRU, ESF)
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15 Støtte til store virksomheder
151

Materielle investeringer (anlæg og udstyr, støtteordninger)

152

Miljøvenlig teknologi, ren og økonomisk energiteknologi

153

Virksomhedsrådgivning (inkl. internationalisering, eksport, miljøstyring og teknologiindkøb)

154

Sociale tjenesteydelser (pasning og pleje, sundhed og sikkerhed)

155

Finansieringsteknik

16 Støtte til SMV og håndværksvirksomheder
161

Materielle investeringer (anlæg og udstyr, støtteordninger)

162

Miljøvenlig teknologi, ren og økonomisk energiteknologi

163

Virksomhedsrådgivning (information, virksomhedsplanlægning, konsulenttjenester, marketing, ledelse, design,
internationalisering, eksport, miljøstyring og teknologiindkøb)

164

Fælles tjenester for virksomheder (erhvervsparker, væksthuse, stimulering, salgsfremme, netværk, konferencer
og messer)

165

Finansieringsteknik

166

Sociale og kulturelle tjenester (pasning og pleje, sundhed og sikkerhed og kulturelle aktiviteter)

167

Erhvervsuddannelse rettet mod SMV og håndværksvirksomheder

17 Turisme
171

Materielle investeringer (informationscentre, hoteller og restauranter og faciliteter)

172

Immaterielle investeringer (udvikling og tilrettelæggelse af turistprodukter, sportsaktiviteter, kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter og kulturarv)

173

Fælles tjenester for turistsektorens virksomheder (inklusive salgsfremstød, netværk, konferencer og messer)

174

Erhvervsuddannelse inden for turisme

18 Forskning, teknologisk udvikling og innovation (FTUI)
181

Forskningsprojekter på universiteter og forskningsinstitutter

182

Innovation og teknologioverførsel, etablering af netværk og partnerskaber mellem virksomheder og/eller
forskningsinstitutter

183

FTUI-infrastrukturer

184

Uddannelse af forskere

2. M e n n e s k e l i g e r e s s o u r c e r
21

Arbejdsmarkedspolitik

22

Samfundsmæssig integration

23

Udvikling af almen uddannelse og erhvervsuddannelse (personer og virksomheder)

24

Forøgelse af arbejdsstyrkens fleksibilitet, iværksættervirksomhed, innovation, informations- og kommunikationsteknologi (personer og virksomheder)

25

Positive særforanstaltninger for kvinder på arbejdsmarkedet

3. B a s i s i n f r a s t r u k t u r e r
31 Transportinfrastrukturer
311

Jernbaner

312

Veje
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3121

Landeveje

3122

Regionale/lokale veje

3123

Cykelstier

313

Motorveje

314

Lufthavne

315

Havne

316

Indre vandveje

317

Bytransport

318

Multimodal transport

319

Intelligente transportsystemer

32 Telekommunikationsinfrastrukturer og informationssamfund
321

Basisinfrastrukturer

322

Informations- og kommunikationsteknologi (inkl. sikkerhed og forebyggelse af risici)

323

Tjenester rettet mod borgerne (sundhed, administration og uddannelse)

324

Tjenester rettet mod SMV (elektronisk handel, uddannelse og tilslutning til net)

33 Energiinfrastrukturer (produktion og distribution)
331

Elektricitet, gas, olie og fast brændsel

332

Vedvarende energikilder (solenergi, vindmølleenergi, vandkraft og biomasse)

333

Energieffektivitet, kraftvarmeværker og energikontrol

34 Miljøinfrastrukturer (inklusive vand)
341

Luft

342

Støj

343

By- og industriaffald (inklusive hospitalsaffald og farligt affald)

344

Drikkevand (opsamling, lagring, behandling og distribution)

345

Kloakering og rensning

35 Planlægning og sanering
351

Opgradering og renovering af industri- og militærområder

352

Byfornyelse

353

Fornyelse af landlige områder

354

Opretholdelse og restaurering af kulturarv

36 Sociale infrastrukturer og folkesundhed
4. D i v e r s e
41 Teknisk bistand og nyskabende aktioner (EFRU, ESF, EUGFL og FIUF)
411

Forberedelse, iværksættelse, overvågning, reklame

412

Evaluering

413

Undersøgelser

414

Nyskabende aktioner

415

Oplysning til borgerne.
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BILAG V
FORETRUKNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR OVERFØRSEL AF DATAFILER VEDRØRENDE STRUKTURFONDENE TIL KOMMISSIONEN

1. Overførselsmidler
De fleste gængse midler kan benyttes under forudsætning af forudgående godkendelse af Kommissionen. Følgende er
en ikke-udtømmende liste af de foretrukne midler.
1) Magnetiske databærere
— Diskette 1,4 MB 3,5 (DOS/Windows)
fakultativ komprimering til ZIP-format.
— DAT-kassette
4 mm DDS-1 (90 m)
— Cd-rom (Worm).
2) Elektronisk filoverførsel
— Direkte E-postkommunikation
for filer indtil 5 MB
fakultativ komprimering til ZIP-format.
— FTP-overførsel
fakultativ komprimering til ZIP-format.
2. Foretrukne standarder for sammenstillingen af et udtog fra medlemsstatens edb-data
Den foretrukne datafil har følgende karakteristika:
1) Hver record starter med en tretegnskode, der identificerer oplysningerne i denne record. Der er to typer records:
a) Records over operationer identificeret ved koden »PRJ« og indeholdende generelle oplysninger om operationen.
Recordattributterne (felt 1 til og med felt 42) er som beskrevet i bilag IV.1, punkt A.
b) Records over udgifterne identificeret ved koden »PAY« og indeholdende detaljerede oplysninger om udgifterne
vedrørende operationerne. Recordattributterne (felt 43 til og med felt 79) er som beskrevet i bilag IV.1, punkt
B.
2) »PRJ«-records indeholdende oplysninger om en operation følges umiddelbart af flere »PAY«-records indeholdende
udgiftsoplysninger for operationer. Ellers kan PRJ- og PAY-records fremsendes i særskilte filer.
3) Felterne adskilles ved hjælp af semikolon (»;«). To på hinanden følgende semikolonner angiver, at ingen data er
angivet i feltet (»tomt felt«).
4) Alle records er ikke lige lange. Hver record slutter med koden »CR LF« eller »Carriage Return — Line Feed« (i
hexadeciam: »0D 0A«).
5) Tegnsæt: ASCII.
6) Numeriske felter repræsenterende beløb:
a) decimaltegn: ».«
b) om nødvendigt fortegn (»+« eller »–«) yderst til venstre umiddelbart foran tallet
c) fast antal decimaler
d) ingen mellemrumstegn og ingen 1000-separatorer.
7) Datofelt. »DDMMÅÅÅÅ« (dag = 2 positioner, måned = 2 positioner og år = 4 positioner).
8) Der må ikke sættes anførselstegn (» «) omkring tekstdata. Postseparatoren »;« må naturligvis ikke medregnes til
tekstdata.
9) Alle felter: ingen mellemrumstegn, hverken først eller sidst.
10) Filer, der opfylder de overnævnte regler, ser ud som følger (eksempel):
PRJ;1999FI161DO002;Mål 1 Østfinland;2; Virksomhedsudvikling; 1;Investeringsstøtte;
PAY;1234;Joensuu Virksomhedspark;2315;103300;51650;50 %
11) For filer fra Grækenland anmodes om, at koden ELOT-928 eller ISO 8859-7 benyttes.
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3. Dokumentation
Hver fil skal ledsages af kontroltotaler for:
1) antal records
2) beløb i alt
3) beløb i alt for subtotaler pr. intervention.
For kodede felter skal der vedlægges en afkodningsliste.
Totalbeløbet i records i datafilen skal for hver intervention og delprogram (prioritet) svare til de udgiftsanmeldelser, der
er forelagt Kommissionen for det relevante tidsrum. Alle forskelle skal begrundes i et notat, der vedlægges filen.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 439/2001
af 2. marts 2001
om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1174/2000 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for
indførsel af frosset oksekød bestemt til forarbejdning (1. juli 2000 til 30. juni 2001)
tyske, franske, finske, svenske og danske udgave af ovennævnte bestemmelse.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksedød (1),
særlig artikel 32, stk. 1,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18.
juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der
blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (2), særlig artikel 1, stk.
1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Der har indsneget sig fejl i den tyske, franske, finske,
svenske og danske udgave af artikel 4, stk. 4, første
afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1174/2000
af 31. maj 2000 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for indførsel af frosset oksekød bestemt til forarbejdning (1. juli 2000 til 30. juni 2001) og om ændring
af visse andre forordninger i oksekødsektoren (3). Der
bør derfor foretages de nødvendige berigtigelser i den

(2)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Artikel 4, stk. 4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1174/2000
læses således:
»4.
Der stilles på importtidspunktet en sikkerhed over
for myndighederne som garanti for, at vedkommende, som
har fået tildelt importrettigheder, forarbejder hele den
indførte mængde kød til støtteberettigede færdigvarer på
sin virksomhed som anført i licensansøgningen inden for
en frist på tre måneder efter importdagen.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21.
(2) EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.
(3) EFT L 131 af 1.6.2000, s. 30.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 440/2001
af 2. marts 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

26. februar 2001, den i bilaget til nærværende forordning nævnte maksimale mængde for marts 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 26. februar 2001 og før den 26. marts
2001 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De importlicenser, der var ansøgt om i henhold til artikel 1 i
forordning (EØF) nr. 1859/93 den 26. februar 2001 for
hvidløg henhørende under KN-kode 0703 20 00 med oprindelse i Kina, udstedes for 0,43199 % af den ansøgte mængde
under hensyntagen til de oplysninger, som Kommissionen
havde modtaget den 28. februar 2001.
For de nævnte produkter afvises de importlicensansøgninger,
der er indgivet efter den 26. februar 2001 og før den 26. marts
2001.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 3. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

297
328
125
170
333

af
af
af
af
af

21.11.1996, s. 1.
23.12.2000, s. 2.
26.5.2000, s. 21.
13.7.1993, s. 10.
29.12.2000, s. 49.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 441/2001
af 2. marts 2001
om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren
for frosset kød, der er nævnt i bilaget under KN-kode
0202, og for visse former for slagteaffald anført i bilaget
under KN-kode 0206, samt for visse andre produkter,
tilberedte eller konserverede, med indhold af kød eller
slagteaffald, der er nævnt i bilaget under KN-kode
1602 50 10.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
særlig artikel 33, stk. 12, og

(6)

Da produkterne under produktkode 0201 20 90 9700
og 0202 20 90 9100, som anvendes i forbindelse med
restitutioner, har højst forskellige karakteristika, bør
restitutionen kun udbetales for stykker, hvor vægten af
ben ikke udgør over en tredjedel.

(7)

For oksekød, udbenet, saltet og tørret, er der traditionelle handelsforbindelser med Schweiz. I det omfang, det
er nødvendigt at opretholde denne handel, bør restitutionen fastsættes til et beløb, som dækker forskellen
mellem priserne på det schweiziske marked og medlemsstaternes eksportpriser.

(8)

For visse andre produkter, tilberedte eller konserverede,
med indhold af kød eller slagteaffald, der er nævnt i
bilaget under KN-kode 1602 50 31 til 1602 50 80, kan
Fællesskabets deltagelse i den internationale handel
opretholdes ved ydelse af en restitution, hvis beløb
beregnes under hensyntagen til den restitution, som
hidtil er blevet ydet til eksportører.

(9)

For de øvrige produkter inden for oksekødssektoren bør
der på grund af Fællesskabets ringe deltagelse i verdenshandelen ikke fastsættes en restitution.

(10)

Nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter blev fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 3846/87 (8), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2849/2000 (9).

(11)

For at forenkle eksportformaliteterne for de erhvervsdrivende bør restitutionsbeløbene for alle former for frosset
kød tilpasses de beløb, der ydes for fersk eller kølet kød,
bortset fra kød fra voksne handyr.

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1254/1999
kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne inden for Fællesskabet for de produkter, som er
nævnt i artikel 1 i forordningen, udlignes ved en
eksportrestitution.

(2)

Betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner
for visse former for oksekød og visse former for
konserves blev fastsat ved Kommissionens forordning
(EØF) nr. 32/82 (2), senest ændret ved forordning (EF) nr.
744/2000 (3), (EØF) nr. 1964/82 (4), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2772/2000 (5), og (EØF) nr. 2388/
84 (6), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3661/
92 (7).

Anvendelsen af disse regler og kriterier på den forventede markedssituation inden for oksekødssektoren fører
til fastsættelse af restitutionen som nedenfor angivet.

(3)

Den nuværende markedssituation inden for Fællesskabet
og afsætningsmulighederne, særlig i visse tredjelande,
bevirker, at der bør ydes eksportrestitutioner dels for dyr
af kvægrace til slagtning med en levende vægt på over
220 kg, men højst 300 kg, dels for voksne dyr af
kvægrace med en levende vægt på mindst 300 kg.

(4)

Der bør ydes restitutioner ved eksport til visse bestemmelseslande for visse former for fersk eller kølet kød, der
er nævnt i bilaget under KN-kode 0201, for visse former

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L

160 af 26.6.1999, s. 21.
4 af 8.1.1982, s. 11.
89 af 11.4.2000, s. 3.
212 af 21.7.1982, s. 48.
321 af 19.12.2000, s. 35.
221 af 18.8.1984, s. 28.
370 af 19.12.1992, s. 16.

(8) EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1.
(9) EFT L 335 af 30.12.2000, s. 1.
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For at forbedre kontrollen med produkter under KNkode 1602 50 bør det fastsættes, at der for visse af disse
produkter kun kan ydes restitution ved fremstilling i
forbindelse med den ordning, der er omhandlet i artikel
4 i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80 af 4. marts 1980
om forudbetaling af eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (1), ændret ved forordning (EØF) nr. 2026/
83 (2).

(13)

For at undgå misbrug ved udførsel af visse racerene
avlsdyr bør der foretages en differentiering af restitutionen for hundyr efter dyrenes alder.

(14)

Der er muligheder for at eksportere andre kvier end
slagtekvier til visse tredjelande, men for at undgå
misbrug bør der fastsættes kontrolkriterier, så det kan
fastslås, at det drejer sig om dyr på under 36 måneder.

(15)

Ifølge artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1964/82
nedsættes den særlige restitution, hvis den mængde
udbenet kød, der skal udføres, udgør under 95 %, men
mindst 85 % af den samlede vægt af de stykker, der
stammer fra udbeningen.

(16)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Fortegnelsen over de produkter, ved hvis udførsel den i
artikel 33 i forordning (EF) nr. 1254/1999 omhandlede
eksportrestitution ydes, samt restitutionsbeløbene og destina-

L 63/47

tionerne fastsættes som angivet i bilaget til nærværende forordning.
2.
Produkterne skal opfylde de krav om sundhedsmærkning,
der fastsættes i:
— bilag I, kapitel XI til Rådets direktiv 64/433/EØF (3)
— bilag I, kapitel VI til Rådets direktiv 94/65/EF (4)
— bilag B, kapitel VI til Rådets direktiv 77/99/EØF (5).
Artikel 2
Der udbetales kun restitution for produkter henhørende under
kode 0102 90 59 9000 i restitutionsnomenklaturen ved
eksport til tredjelande 075 som nævnt i bilaget til denne
forordning på betingelse af, at der ved afslutningen af toldformaliteterne ved eksport forelægges original og en kopi af veterinærcertifikatet, som er underskrevet af en embedsdyrlæge, og
som attesterer, at det rent faktisk drejer sig om kvier på under
36 måneder. Originalen af certifikatet gives tilbage til
eksportøren, og kopien, som toldmyndighederne har bekræftet
er i overensstemmelse med originalen, vedlægges restitutionsansøgningen.
Artikel 3
I det tilfælde, der omhandles i artikel 6, stk. 2, tredje afsnit, i
forordning (EØF) nr. 1964/82, nedsættes restitutionssatsen for
produkter henhørende under KN-kode 0201 30 00 9100 med
14,00 EUR/100 kg.
Artikel 4
Denne forordning træder i kraft den 6. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 62 af 7.3.1980, s. 5.
(2) EFT L 199 af 22.7.1983, s. 12.

(3) EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012/64.
(4) EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10.
(5) EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 2. marts 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren

Produktkode

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb (7)

0102 10 10 9120

A00

EUR/100 kg levende vægt

53,00

0102 10 10 9130

B02
B03
039

EUR/100 kg levende vægt
EUR/100 kg levende vægt
EUR/100 kg levende vægt

15,50
9,50
5,00

0102 10 30 9120

A00

EUR/100 kg levende vægt

53,00

0102 10 30 9130

B02
B03
039

EUR/100 kg levende vægt
EUR/100 kg levende vægt
EUR/100 kg levende vægt

15,50
9,50
5,00

0102 10 90 9120

A00

EUR/100 kg levende vægt

53,00

0102 90 41 9100

B02

EUR/100 kg levende vægt

41,00

0102 90 51 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levende vægt
EUR/100 kg levende vægt
EUR/100 kg levende vægt

15,50
9,50
5,00

0102 90 59 9000

B02
B03
039
075 (9)

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg levende vægt
kg levende vægt
kg levende vægt
kg levende vægt

15,50
9,50
5,00
53,00

0102 90 61 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levende vægt
EUR/100 kg levende vægt
EUR/100 kg levende vægt

15,50
9,50
5,00

0102 90 69 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levende vægt
EUR/100 kg levende vægt
EUR/100 kg levende vægt

15,50
9,50
5,00

0102 90 71 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levende vægt
EUR/100 kg levende vægt
EUR/100 kg levende vægt

41,00
23,00
14,00

0102 90 79 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg levende vægt
EUR/100 kg levende vægt
EUR/100 kg levende vægt

41,00
23,00
14,00

0201 10 00 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

71,50
43,00
23,50

0201 10 00 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

33,50
10,00
11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

97,00
56,50
33,50

0201 10 00 9140

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

46,00
14,00
16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

97,00
56,50
33,50
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Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb (7)

0201 20 20 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

46,00
14,00
16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

71,50
43,00
23,50

0201 20 30 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

33,50
10,00
11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

123,00
71,50
41,00

0201 20 50 9120

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

58,50
17,50
19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

71,50
43,00
23,50

0201 20 50 9140

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

33,50
10,00
11,50

0201 20 90 9700

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

33,50
10,00
11,50

0201 30 00 9050

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

23,50
23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt

46,00
13,00
15,00
37,00

0201 30 00 9100 (2) (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt

172,00
102,00
60,00
152,50

0201 30 00 9120 (2) (6)

B08
B09
B03
039
809, 822
B02
B03
039

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt

94,50
88,00
56,50
33,00
83,50
33,50
10,00
11,50

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

46,00
14,00
16,00

0202 20 10 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

46,00
14,00
16,00

0202 20 30 9000

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

33,50
10,00
11,50

L 63/50

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Produktkode

3.3.2001

Bestemmelse

Måleenhed

Restitutionsbeløb (7)

0202 20 50 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

58,50
17,50
19,50

0202 20 50 9900

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

33,50
10,00
11,50

0202 20 90 9100

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

33,50
10,00
11,50

0202 30 90 9100

400 (3)
404 (4)

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

23,50
23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt

46,00
13,00
15,00
37,00

0206 10 95 9000

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt

46,00
13,00
15,00
37,00

0206 29 91 9000

B02
B03
039
809, 822

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt
kg nettovægt

46,00
13,00
15,00
37,00

039

EUR/100 kg nettovægt

23,00

1602 50 10 9170 ( )

B02
B03
039

EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt
EUR/100 kg nettovægt

22,50
15,00
17,50

1602 50 31 9125 (5)

A00

EUR/100 kg nettovægt

88,50

1602 50 31 9325 (5)

A00

EUR/100 kg nettovægt

79,00

1602 50 39 9125 (5)

A00

EUR/100 kg nettovægt

88,50

1602 50 39 9325 ( )

A00

EUR/100 kg nettovægt

79,00

1602 50 39 9425 ( )

A00

EUR/100 kg nettovægt

30,00

1602 50 39 9525 ( )

A00

EUR/100 kg nettovægt

30,00

1602 50 80 9535 ( )

A00

EUR/100 kg nettovægt

17,50

0210 20 90 9100
8

5
5
5
8

(1) Tarifering i denne underposition er betinget af fremlæggelse af den attest, der er anført i bilaget til Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 32/82.
(2) Udbetalingen af restitution er betinget af overholdelse af de betingelser, der er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr.
1964/82.
(3) I overensstemmelse med Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 2973/79 (EFT L 336 af 29.12.1979, s. 44).
(4) I overensstemmelse med Kommissionens ændrede forordning (EF) nr. 2051/96 (EFT L 274 af 26.10.1996, s. 18).
(5) EFT L 221 af 18.8.1984, s. 28.
(6) Indholdet af magert oksekød med undtagelse af fedt bestemmes efter analysemetoden i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2429/86 (EFT L 210 af 1.8.1986, s. 39).
Udtrykket »det gennemsnitlige indhold« vedrører mængden af prøven som defineret i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2457/97 (EFT
L 340 af 11.12.1997, s. 29). Prøven udtages fra den del af partiet, der indebærer den største risiko.
(7) I henhold til artikel 13, stk. 10, i den ændrede forordning (EØF) nr. 805/68 ydes der ingen restitutioner ved udførsel af produkter, der
indføres fra tredjelande og genudføres til tredjelande.
(8) Restitutionens ydelse er betinget af fremstilling i forbindelse med den ordning, der er omhandlet i artikel 4 i den ændrede forordning
(EØF) nr. 565/80.
(9) Udbetalingen af restitution er betinget af, at betingelserne i denne forordnings artikel 2 er overholdt.

NB: Produktkoderne samt køderne for bestemmelsesteder 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 køder for bestemmelsesteder er fastsat i forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af 28.9.2000, s.
14).
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De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
B02: B08 og B09
B03: Ceuta, Melilla, Island, Norge, Færøerne, Andorra, Gibraltar, Vatikanstaten, Estland, Letland, Litauen, Polen,
Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Albanien, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Jugoslavien, Makedonien, kommunerne Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland, Cypern, proviantering
og bunkring (destinationer som omhandlet i artikel 36 og 45 og eventuelt i artikel 44 i forordning (EF) nr.
800/1999, som ændret)
B08: Malta, Tyrkiet, Ukraine, Belarus, Moldova, Rusland, Georgien, Armenien, Aserbajdsan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Egypten, Libanon, Syrien,
Irak, Iran, Israel, Vestbredden/Gazastriben, Jordan, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, De Forenede
Arabiske Emirater, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Indonesien,
Filippinerne, Kina, Nordkorea, Hongkong
B09: Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea,
Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik,
Ækvatorialguinea, São Tomé og Príncipe, Gabon, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo,
Rwanda, Burundi, Saint Helena og tilhørende områder, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda,
Tanzania, Seychellerne og tilhørende områder, Britiske områder i Det Indiske Ocean, Mozambique, Mauritius,
Comorerne, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 442/2001
af 2. marts 2001
om indledning af den i artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede krisedestillation for bordvin i Portugal
for så vidt angår handelsmekanismer (3), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 2786/2000 (4). Foruden de
artikler i forordningen, der henviser til den destillationsforanstaltning, som er fastsat i artikel 30 i forordning
(EF) nr. 1493/1999, bør andre bestemmelser i forordning (EF) nr. 1623/2000 anvendes, herunder bestemmelserne om levering af alkohol til interventionsorganet og
udbetaling af forskud.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2826/2000 (2), særlig artikel 30
og 33, og

(7)

Den opkøbspris, som destillationsvirksomheden skal
betale producenten, bør fastsættes på et sådant niveau, at
problemerne afhjælpes, og producenterne får mulighed
for at gøre brug af foranstaltningen. Prisen bør dog ikke
fastsættes på et sådant niveau, at anvendelsen af destillationsforanstaltningen i artikel 29 i forordning (EF) nr.
1493/1999 skades derved.

(8)

Det produkt, der fremkommer ved krisedestillationen,
må kun være råalkohol eller neutral alkohol, der obligatorisk leveres til interventionsorganet for at forhindre
forstyrrelser på det marked for konsumalkohol, som i
første række forsynes ved destillation i henhold til artikel
29 i forordning (EF) nr. 1493/1999.

(9)

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

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Efter artikel 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999 kan der
indledes en krisedestillation i tilfælde af ekstraordinære
markedsforstyrrelser som følge af stor overskudsproduktion. Foranstaltningen kan begrænses til bestemte vinkategorier eller til bestemte produktionsområder, og den
kan anvendes på kvbd på anmodning af den pågældende
medlemsstat.
Den portugisiske regering har anmodet om, at der
indledes en krisedestillation for bordvin produceret i
Portugal.

(3)

Vinproduktionen i Portugal androg 6,1 mio. hl i 1997/
98 og 3,8 mio. hl i 1998/99. Den androg 7,8 mio. hl i
1999/2000 og 5,6 mio. hl i 2000/01.

(4)

Lagrene af bordvin i begyndelsen af produktionsåret var
på 3,614 mio. hl i 1998 og 3,437 mio. hl i 1999. De
faldt til 3,026 mio. hl i 2000. I 2001 steg de kraftigt til
4,039 mio. hl, dvs. med ca. 33 %. Denne stigning i
lagrene har haft en negativ indvirkning på priserne, der
faldt med 11 % i indeværende produktionsår i forhold til
den samme periode året før.

(5)

(6)

Da betingelserne i artikel 30, stk. 5, i forordning (EF) nr.
1493/1999 er opfyldt, bør der indledes en krisedestillation for en mængde på højst 450 000 hl bordvin. Med
denne mængde skulle det være muligt at bringe lagrene
ned på et rimeligt niveau. Foranstaltningen løber i en
begrænset periode for at forøge dens effektivitet. Der bør
ikke fastsættes nogen maksimumsmængde, som hver
producent kan lade destillere, fordi de oplagrede
mængder kan variere meget fra producent til producent
og snarere afhænger af salgsresultaterne end den årlige
produktion for hver producent.
Der anvendes den ordning, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli 2000 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF)
nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin

(1) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.
(2) EFT L 328 af 23.12.2000, s. 2.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den krisedestillation, der er omhandlet i artikel 30 i forordning
(EF) nr. 1493/1999, anvendes for højst 450 000 hl bordvin i
Portugal.

Artikel 2
Foruden bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1623/2000, der
henviser til artikel 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999,
anvendes følgende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1623/
2000 for foranstaltningen i nærværende forordning:
— bestemmelserne i artikel 62, stk. 5, for den pris, der skal
betales af det i artikel 6, stk. 2, omhandlede interventionsorgan
— bestemmelserne i artikel 66 og 67 for det i artikel 6, stk. 2,
omhandlede forskud.
(3) EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45.
(4) EFT L 323 af 20.12.2000, s. 4.

3.3.2001

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Artikel 3
Hver producent kan indgå en kontrakt som omhandlet i artikel
65 i forordning (EF) nr. 1623/2000 fra den 5. marts 2001 til
den 12. april 2001. Kontrakten ledsages af bevis på, at der er
stillet en sikkerhed på 5 EUR/hl. Kontrakterne kan ikke overdrages.
Artikel 4
1.
Medlemsstaten fastlægger den nedsættelsessats, der skal
anvendes på kontrakterne, hvis den samlede mængde af
indgivne kontrakter overstiger mængden i artikel 1.

L 63/53

5.
Hvis der ikke leveres vin, inden fristen udløber, inddrages
sikkerheden.
6.
Medlemsstaten kan begrænse det antal kontrakter, som en
producent kan indgå i forbindelse med destillationen.
Artikel 5
Minimumsopkøbsprisen for vin, der leveres til destillation i
henhold til nærværende forordning, er på 1,914 EUR/% vol./hl.
Artikel 6

2.
Medlemsstaten vedtager de administrative bestemmelser,
der er nødvendige for senest den 27. april 2001 at godkende
kontrakterne med angivelse af den anvendte nedsættelsessats og
den pr. kontrakt accepterede mængde vin, idet producenten
skal kunne opsige kontrakten, hvis mængden nedsættes.
Medlemsstaten meddeler inden den 4. maj 2001 Kommissionen, hvilke mængder vin der er anført i de godkendte
kontrakter.

1.
Destillationsvirksomheden leverer det destillerede produkt
til interventionsorganet. Produktet har et alkoholindhold på
mindst 92 % vol.

3.
Vinen skal leveres til destilleri senest den 30. juni 2001.
Den fremstillede alkohol skal leveres til interventionsorganet
senest den 30. november 2001.

Artikel 7

4.
Sikkerheden frigives i forhold til de leverede mængder,
når producenten fører bevis for levering til destilleri.

2.
Interventionsorganet betaler destillationsvirksomheden
2,2812 EUR/% vol./hl leveret råalkohol. Destillationsvirksomheden kan modtage et forskud på 1,1222 EUR/% vol./hl. Den
pris, der faktisk betales, nedsættes i så fald med forskuddet.

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 5. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 443/2001
af 2. marts 2001
om ændring af forordning (EF) nr. 2728/2000 om indførelse af krisedestillation efter artikel 30 i
Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 i visse tyske vindyrkningsområder
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(4)

De tyske myndigheder har igen vurderet markedssituationen mellem det tidspunkt, hvor den oprindelige
anmodning om at indføre krisedestillation for højst
1 mio. hl blev indsendt, og nu. Det har vist sig, at det
vil være mere hensigtsmæssigt at fastsætte mængden for
indeværende produktionsår til 500 000 hl.

(5)

De i forordningen anførte datoer for den periode, hvor
kontrakter kan indgås, godkendelse af kontrakter og for
meddelelse til Kommissionen af kontraktmængder bør
også ændres.

(6)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 2826/2000 (2), særlig artikel 30
og 33, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2728/2000 (3)
blev der indført krisedestillation efter artikel 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999 for højst 1 mio. hl hvid
bordvin og kvbd af alle druesorter i visse tyske vindyrkningsområder.

(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Ifølge oplysninger fra de tyske myndigheder var der pr.
31. januar 2001 ikke indgået kontrakter mellem producenter og destillationsvirksomheder. Det forhold, at der
ikke findes destillationsvirksomheder i de områder, hvor
vinene produceres, har medført så høje transportomkostninger, at der har forhindret destillationsvirksomheder med mindre anlæg i at indgå kontrakter med de
margener, der følger af de priser, som er fastsat i artikel
5 og 6 i forordning (EF) nr. 2728/2000.

(2)

For igen at muliggøre krisedestillation i Tyskland bør de
tyske myndigheder kunne fravige bestemmelserne i
artikel 65, stk. 6, i Kommissionens forordning (EF) nr.
1623/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles
markedsordning for vin for så vidt angår handelsmekanismer (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2786/
2000 (5), der fastsætter betingelserne for betaling af
minimumsprisen til producenten. I stedet for at anvende
denne pris på en uaftappet vare, ab producentens
bedrift, kunne undtagelsesbestemmelserne give myndighederne mulighed for at anvende prisen på en uaftappet
vare, frit leveret til destillationsanlæg.

(3)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

179
328
316
194
323

af
af
af
af
af

14.7.1999, s. 1.
23.12.2000, s. 2.
15.12.2000, s. 14.
31.7.2000, s. 45.
20.12.2000, s. 4.

I forordning (EF) nr. 2728/2000 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 1 ændres »1 mio. hl« til »500 000 hl«.
2) I artikel 3 ændres »16. december 2000« til »5. marts 2001«
og »31. januar 2001« ændres til »6. april 2001«.
3) I artikel 4, stk. 2, ændres »15. februar 2001« til »20. april
2001«, og »20. februar 2001« ændres til »27. april 2001«.
4) I artikel 5 indsættes:
»Uanset artikel 65, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1623/2000
kan de tyske myndigheder, hvis det er nødvendigt for at
sikre, at foranstaltningen anvendes, tillade at ovennævnte
pris gælder for en uaftappet vare, frit leveret til destillationsanlæg.«

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 5. marts 2001.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

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

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 26. februar 2001
om beskikkelse af et nederlandsk medlem af og en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget
(2001/173/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,
under henvisning til Rådets afgørelse af 26. januar 1998 (1) om beskikkelse af medlemmerne af og
suppleanterne til Regionsudvalget,
i betragtning af, at der er blevet to pladser ledige i Regionsudvalget, efter at A.G.J.M. ROMBOUTS er trådt
tilbage som medlem, og Mathilde VAN DEN BRINK er trådt tilbage som suppleant, hvilket Rådet blev
underrettet om henholdsvis den 21. september 2000 og den 6. februar 2001,
under henvisning til indstillingen fra den nederlandske regering —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
W. ZWAAN beskikkes som medlem af Regionsudvalget som efterfølger for A.G.J.M. ROMBOUTS, og hr.
VERKERK beskikkes som suppleant til Regionsudvalget som efterfølger for Mathilde VAN DEN BRINK for den

resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2002.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2001.

På Rådets vegne
A. LINDH

Formand

(1) EFT L 28 af 4.2.1998, s. 19.
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L 63/57

RÅDETS AFGØRELSE
af 26. februar 2001
om beskikkelse af et britisk medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg
(2001/174/EF, Euratom)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 258,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 166,
under henvisning til Rådets afgørelse af 15. september 1998 om beskikkelse af medlemmerne af Det
Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 1998 til den 20. september 2002 (1),
i betragtning af, at en plads som medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg er blevet ledig efter Tom

JENKINS' fratræden, der blev meddelt Rådet den 17. december 1999;

under henvisning til den kandidatliste, som den britiske regering har forelagt, og
efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
David FEICKERT beskikkes som medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg som efterfølger for Tom
JENKINS for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 20. september 2002.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2001.
På Rådets vegne
M. WINBERG

Formand

(1) EFT L 257 af 19.9.1998, s. 37.
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RÅDETS AFGØRELSE
af 26. februar 2001
om beskikkelse af et portugisisk medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg
(2001/175/EF, Euratom)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 258,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 166,
under henvisning til Rådets afgørelse af 15. september 1998 om beskikkelse af medlemmerne af Det
Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 1998 til den 20. september 2002 (1),
i betragtning af, at en plads som medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg er blevet ledig efter Manuel
António ARAÚJO DOS SANTOS' fratræden, der blev meddelt Rådet den 14. september 2000;
under henvisning til den kandidatliste, som den portugisiske regering har forelagt, og
efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Alfredo Manuel VIEIRA CORREIA beskikkes som medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg som
efterfølger for Manuel António ARAÚJO DOS SANTOS for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs.
indtil den 20. september 2002.
Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2001.
På Rådets vegne
A. LINDH

Formand

(1) EFT L 257 af 19.9.1998, s. 37.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 21. december 2000
om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 86 vedrørende en række nye posttjenester i
Italien i form af garanteret levering på bestemte dage eller tidspunkter
(meddelt under nummer K(2000) 4067)
(Kun den italienske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2001/176/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 86, stk. 3,
efter at have opfordret de italienske myndigheder og det italienske postvæsen, Poste Italiane SpA, ved brev
af henholdsvis 16. maj 2000 og 30. maj 2000, til at fremsætte deres bemærkninger til Kommissionens
klagepunkter vedrørende artikel 4, stk. 4, i lovdekret nr. 261 af 22. juli 1999, og
ud fra følgende betragtninger:

I. SAGSFREMSTILLING

A. Den pågældende statsforanstaltning
(1)

Lovdekret nr. 261 af 22. juli 1999 (1) (i det følgende benævnt »dekretet«) trådte i kraft den 6. august
1999. Dekretets artikel 4, stk. 1, definerer det område, der er forbeholdt den offentlige virksomhed,
Poste Italiane SpA (i det følgende benævnt »PI«) således:
»Indsamling, befordring, sortering og omdeling af indenlandske og udenlandske forsendelser,
herunder ekspresforsendelser, hvis pris er lavere end det femdobbelte af den offentlige takst for
forsendelser i første vægtklasse inden for den hurtigste standardkategori, forudsat at forsendelserne vejer under 350 gram.«

(2)

I artikel 4, stk. 4, fastsættes følgende:
»Hvad leveringsfasen angår, omfatter de i stk. 1 omhandlede forsendelser også forsendelser via
telematiksystemer.«

(3)

»Telematiske« forsendelser indgår som led i den såkaldte »hybride elektroniske post«. Den eneret, der
tildeles PI ved artikel 4, stk. 4, i dekret nr. 261/99, omfatter alle »telematiske« forsendelser, uanset
om der er tale om tillægstjenester, og om PI leverer den samme tillægstjeneste. Herved udelukkes
private operatører fra at efterkomme den særlige efterspørgsel efter sådanne tillægstjenester.

(1) Fuldstændig betegnelse: decreto legislativo del 22 luglio 1999, nr. 261, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
serie generale, nr. 182.
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Før artikel 4, stk. 4, trådte i kraft var der ingen statsforanstaltninger, som gav PI særlige eller
eksklusive rettigheder i forbindelse med hybrid elektronisk post. Ministerielt dekret nr. 333 af 24.
juni 1987 (1), nr. 269 af 29. maj 1988 (2) og nr. 260 af 7. august 1990 (3), der dannede retsgrundlag
for indførelsen af PI's hybride elektroniske posttjeneste i Italien, fastsatte ikke, at leveringen i
forbindelse med denne tjeneste var forbeholdt PI. I henhold til artikel 2, stk. 19, i lov nr. 662 af
1996 (4) er alle posttjenester, der ikke udtrykkeligt er forbeholdt PI ved lov, åbne for konkurrence.

B. De relevante tjenester
(5)

PI tilbyder følgende universelle posttjenester i Italien:
— normale forsendelser. For denne type forsendelser er der fastsat et leveringsmål, som dog ikke er
bindende, på D+3 for 80 % af forsendelserne, D+4 for 90 % og D+5 for 99 %
— normale forsendelser via hybrid elektronisk post. Leveringsmålet er det samme som for ovennævnte normale forsendelser
— anbefalede forsendelser. Der er fastsat samme mål for denne type forsendelser som for normale
forsendelser. Ifølge PI omfatter denne tjeneste to leveringsforsøg, et system til opsporing og
lokalisering af korrespondancen under befordringen (»track and trace«), mulighed for at ændre
modtager under befordringen og et system til elektronisk anerkendelse af leveringen
— prioriterede forsendelser (5). For forsendelser i byområder er der fastsat et leveringsmål, der ikke
er bindende, på D+1 for 80 % af forsendelserne, D+2 for 90 % og D+3 for 99 %. For forsendelser
uden for byområder er der fastsat et leveringsmål, der heller ikke er bindende, på D+2 for 85 % af
forsendelserne, D+3 for 95 % og D+4 for 99 %. Ifølge PI giver denne posttjeneste mulighed for at
ændre adressen eller adressaten under befordringen og at give meddelelse om, at modtageren har
skiftet adresse, eller at det er umuligt at opspore den nye adresse.

(6)

De private operatører er begyndt at tilbyde forretningskunder, som ønsker at udlicitere administrationen af deres forsendelser, nye tjenestepakker, som bl.a. omfatter udarbejdelse, behandling, befordring og levering af tidsfølsomme forsendelser. Ved de mere avancerede udliciteringstjenester foregår
indsamling, sortering og befordring af data elektronisk, mens leveringen, efter trykning, finder sted
fysisk. Ved hybrid elektronisk post tilrettelægges processen således, at det bliver mindre nødvendigt
at transportere forsendelserne fysisk, før de trykkes og leveres. Udliciteringspakken gør leveringen
hurtigere og mere pålidelig på grund af følgende to vigtige elementer:
— garanteret levering på en bestemt dag, eller
— garanteret levering på et bestemt tidspunkt.

(7)

Betalingen for levering på en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt er betinget af, om leveringen
rent faktisk er sket på den fastsatte dag eller det fastsatte tidspunkt. Den virksomhed, der skal levere
tjenesten, forpligter sig til at garantere, at forsendelsen leveres på en bestemt dag eller et bestemt
tidspunkt i hvert fald inden for en hel region i Italien.

(8)

Som yderligere varianter af ovennævnte to grundlæggende tjenester skal blandt andet nævnes
følgende: 1) levering på en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt på grundlag af den rækkefølge,
kunden har fastlagt, 2) hvis ikke forsendelsen leveres på første bestemmelsessted, vil den blive leveret
på en bestemt dag på et andet (eller andre) bestemmelsessted(er). Følgende tjenester er normalt
knyttet til levering på en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt: 1) et system til at opspore og
lokalisere forsendelsen under befordringen (»track and trace«) både i den elektroniske fase og ved den
fysiske levering, 2) elektronisk meddelelse om, at forsendelsen har fundet sted på den fastsatte dag
eller det fastsatte tidspunkt, 3) elektronisk arkivering af leveringsmeddelelserne, 4) elektronisk
arkivering af meddelelserne om manglende levering, 5) forsøg på at finde adressatens nye adresse og
6) konstant ajourføring af adresselister, der er udarbejdet specielt til kunden. I nogle tilfælde tilbydes
også mulighed for at kontrollere adressatens svar (f.eks. betaling af et beløb ved modtagelsen af en
opkrævning af forsikringspræmier).

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

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nr. 184 af 8. august 1987.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nr. 165 af 15. juli 1988.
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nr. 218 af 18. september 1990.
Lov nr. 62 af 23. december 1996, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nr. 303 af 28. december 1996.
Denne posttjeneste blev indført ved ministerielt dekret af 24. maj 1999, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nr.
128 af 3. juni 1999.
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(9)

Banker, forsikringsselskaber eller andre virksomheder kræver levering på en bestemt dag eller et
bestemt tidspunkt for visse forsendelser, der er særlig tidsfølsomme. Det drejer sig bl.a. om dokumenter, for hvilke der gælder en lovbestemt frist, meddelelser om beløb, der er forfaldet til betaling
(en række omsætningsgældsbreve, som f.eks. veksler, solaveksler eller gældsbeviser), tidsbegrænsede
tilbud på køb af en række finansielle eller forsikringsmæssige produkter og tjenester, hurtig ajourføring af kontoudtog, meddelelser om betaling af forsikringspræmier og tidsbestemte tilbud ved
lancering af nye produkter. Tidsfølsomme forsendelser mister fuldstændig deres værdi, hvis den
lovfæstede svarfrist er overskredet, eller perioden for en eventuel accept af tilbuddet er udløbet, eller
hvis den begivenhed, som brevet vedrører, har fundet sted. Kunderne må derfor være sikre på, at de
tidsfølsomme forsendelser leveres nøjagtigt på den fastsatte dag eller på det fastsatte tidspunkt.

(10)

De private operatører i Italien har etableret den nødvendige infrastruktur for udlicitering i forbindelse
med hybrid elektronisk post på en betydelig del af det italienske territorium. På nuværende tidspunkt
dækker deres infrastruktur for levering flere regioner og ca. 40 % af det italienske territorium. Så
snart man når op på en kritisk masse, vil infrastrukturen blive udvidet til hele det italienske
territorium. Adgang til den offentlige operatørs leveringsnet giver ikke mulighed for at garantere
levering på en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt. Dette skyldes, at den offentlige operatørs
leveringstjenester ikke er af den nødvendige kvalitet.

C. Sagsforløb
(11)

Den 16. maj 2000 indledte Kommissionen en procedure mod Italien for overtrædelse af EF-traktatens artikel 86 sammenholdt med artikel 82 og opfordrede den italienske regering til inden to
måneder efter modtagelsen af brevet enten at meddele, hvilke foranstaltninger den agtede at træffe
for at bringe overtrædelserne til ophør, eller at fremsætte bemærkninger til de spørgsmål, der var
nævnt i brevet. Den italienske regering fremsatte sine bemærkninger den 26. juli 2000; PI, der var
blevet opfordret til at fremsætte sine bemærkninger den 30. maj 2000, svarede den 14. juli 2000.
Inden Kommissionen indledte proceduren, holdt den en række møder med den italienske regering og
PI for at drøfte problemerne vedrørende artikel 4, stk. 4, i dekret nr. 261/99. Den 23. februar og
den 28. marts 2000 blev der holdt møde med både den italienske regering og PI. Der blev afholdt et
yderligere møde med PI den 13. marts 2000. De indvendinger, som Kommissionen havde fremsat i
sit brev, blev drøftet på et senere møde den 11. september 2000 med både den italienske regering og
PI. Der blev holdt et nyt møde med den italienske regering den 23. oktober 2000. Derimod blev der
den 11. oktober 2000 holdt et møde udelukkende med repræsentanter for PI. På PI's anmodning har
Kommissionen gentagne gange forlænget fristen til at fremsætte bemærkninger til brevet. PI fik
desuden mulighed for at fremsætte yderligere bemærkninger, som Kommissionen modtog den 28.
oktober 2000 og den 30. oktober 2000. Den 15. november fremsatte PI en supplerende retlig
udtalelse.

II. RETLIG VURDERING

Artikel 86
(12)

I traktatens artikel 86, stk. 1, er det fastsat, at medlemsstaterne, for så vidt angår offentlige
virksomheder og virksomheder, som de indrømmer særlige eller eksklusive rettigheder, afstår fra at
træffe eller opretholde foranstaltninger, som er i strid med traktatens bestemmelser, især på konkurrenceområdet. PI er en offentlig virksomhed som omhandlet i traktatens artikel 86, stk. 1, da den ejes
fuldt ud af den italienske stat. Desuden har den italienske stat givet PI eksklusive rettigheder i kraft af
dekretets artikel 4.

(13)

Traktatens artikel 86, stk. 1, forbyder, at medlemsstaterne ved lov eller ved administrativt fastsatte
bestemmelser bringer offentlige virksomheder og virksomheder, som de indrømmer særlige eller
eksklusive rettigheder, i en situation, som disse virksomheder ikke selv ville kunne bringe sig i ved
selvstændige handlinger uden at tilsidesætte artikel 82 (1). Artikel 86, stk. 3, giver derfor
Kommissionen hjemmel til at »meddele … medlemsstaterne passende … beslutninger«, når den
konstaterer, at der er truffet eller opretholdt statsforanstaltninger i strid med artikel 86, stk. 1,
sammenholdt med artikel 82.

(1) Jf. sag C-18/88, Régie des télégraphes et des téléphones mod GB-Inno, Sml. 1991 I, s. 5941, præmis 20, og sag
C-320/91, Corbeau, Sml. 1993 I, s. 2533, præmis 12.
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(14)

Det fremgår af ordlyden af traktatens artikel 86, stk. 3, og hele denne artikels ånd, at Kommissionen
kan træffe en hvilken som helst disposition, den måtte finde nødvendig for at beskytte anvendelsen
af konkurrencereglerne (1). Kommissionen har skønsmæssige beføjelser til at vurdere, om der bør
gribes ind over for en medlemsstat i henhold til traktatens artikel 226 eller artikel 86, stk. 3 (2).
Desuden kan Kommissionen anvende, når den finder det nødvendigt for at beskytte konkurrencereglerne, artikel 86, stk. 3, i stedet for artikel 226 (3). Den italienske regering kan derfor ikke påstå, at
Kommissionens procedure vedrørende dekretets artikel 4, stk. 4, skulle have været baseret udelukkende på artikel 226, og at proceduren i denne artikel er en lex specialis i forhold til proceduren i
artikel 86, stk. 3.

(15)

Den procedure, der er indledt i henhold til traktatens artikel 86, stk. 3, beskytter fuldt ud medlemsstaternes ret til kontradiktion (4). Proceduren indledes med, at Kommissionen sender den pågældende
medlemsstat et brev, hvorved den giver den lejlighed til at fremsætte sine synspunkter inden to
måneder. Kommissionen kan først vedtage en beslutning i henhold til artikel 86, stk. 3, når den har
vurderet de bemærkninger, som den pågældende medlemsstat har fremsendt inden fristens udløb (5).
Endvidere har Kommissionen i den foreliggende sag, uden at være retligt forpligtet dertil, gentagne
gange forlænget fristen på to måneder for at give såvel PI som den italienske regering yderligere
lejlighed til at fremsætte deres argumenter. Endelig kontrolleres alle Kommissionens beslutninger af
Fællesskabets domstole. Domstolskontrollen med alle de foranstaltninger, som Kommissionen træffer
i henhold til artikel 86, stk. 3, sikrer, at ligevægten mellem institutionerne opretholdes. I modsætning
til hvad PI hævder, påvirker proceduren efter artikel 86, stk. 3, derfor ikke den institutionelle ligevægt
mellem medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen.

A. De relevante markeder

(16)

Følgende to markeder er relevante i forbindelse med denne beslutning: 1) markedet for den
utraditionelle leveringstjeneste, der omfatter ovennævnte garanti for levering på en bestemt dag eller
et bestemt tidspunkt, og 2) markedet for den traditionelle leveringstjeneste, der omfatter mål for
leveringen, men som ikke giver nogen sikkerhed eller garanti for levering på en bestemt dag eller et
bestemt tidspunkt.

(17)

Den tjeneste, der garanterer levering på en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt adskiller sig
betydeligt fra den traditionelle leveringstjeneste med hensyn til 1) karakteristika, og 2) de behov, den
opfylder:

1) Den traditionelle leveringstjeneste giver ingen garanti for levering af forsendelsen på en bestemt
dag eller et bestemt tidspunkt (6). Den er præget af generelle leveringsmål, der aldrig specificerer
den nøjagtige dag eller det nøjagtige tidspunkt for leveringen. Den giver heller ingen garanti for,
at forsendelsen leveres på en bestemt dag eller på et bestemt tidspunkt.

2) Den traditionelle leveringstjeneste kan ikke opfylde ovennævnte krav om levering på en bestemt
dag eller på et bestemt tidspunkt. De to tjenester er ikke indbyrdes substituerbare. Som nævnt
ovenfor tager levering på bestemte dage eller tidspunkter sigte på at opfylde erhvervskundernes
(1) Jf. sag T-266/97, Vlaamse Televisie Maatschappij NV, præmis 75.
(2) Generaladvokat Mischos forslag til afgørelse af 19. oktober 2000 i sag C-163/99, Den Portugisiske Republik mod
Kommissionen, præmis 46, og sag C-202/88, Frankrig mod Kommissionen, Sml. 1991 I, s. 1223.
(3) Jf. de forenede sager C-48/90 og C-66/90, Nederlandene m.fl. mod Kommissionen, Sml. 1992 I, s. 627, præmis
33-35.
(4) Jf. de forenede sager C-48/90 og C-66/90, Nederlandene m.fl. mod Kommissionen, Sml. 1992 I, s. 627, præmis
33-35 og præmis 37.
(5) Jf. de forenede sager C-48/90 og C-66/90, Nederlandene m.fl. mod Kommissionen, Sml. 1992 I, s. 627, præmis
33-35 og præmis 37.
(6) Den traditionelle leveringstjeneste omfatter heller ikke ovennævnte varianter af de to nøglegarantier, dvs. 1) levering
på en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt på grundlag af den rækkefølge, kunden har fastlagt, 2) hvis ikke forsendelsen kan leveres på det første bestemmelsessted, vil den blive leveret på en bestemt dag på et andet (eller andre)
bestemmelsessted(er). Da disse tjenester er varianter til de to hovedtjenester, dvs. levering på en bestemt dag eller et
bestemt tidspunkt, behøver de ikke være til stede som supplement til levering på en bestemt dag eller et bestemt
tidspunkt, for at man kan adskille de traditionelle leveringstjenester fra de utraditionelle.
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særlige krav, idet de har behov for, at særlige tidsfølsomme forsendelser leveres på en bestemt dag
eller et bestemt tidspunkt. Den traditionelle leveringstjeneste opfylder derimod de almindelige
brugeres krav. For disse brugere er det ikke relevant, på hvilken dag eller på hvilket tidspunkt
forsendelserne leveres (1).

(18)

Da de to typer leveringstjenester frembyder forskellige karakteristika og opfylder meget forskellige
behov, er PI's bemærkning om, at leveringen på bestemte dage eller tidspunkter blot er en »udvikling«
og »tilpasning« af den traditionelle leveringstjeneste, ikke korrekt (2). I modsætning til hvad IP hævder,
er den »platform«, der anvendes til udarbejdelse af forsendelserne, heller ikke blevet anvendt som
markedsafgrænsningskriterium. Sondringen mellem den traditionelle leveringstjeneste og levering på
bestemte dage eller tidspunkter er baseret på de to tjenesters forskellige karakteristika og de
forskellige krav, de opfylder, og påvirkes derfor ikke af, om forsendelsen indsamles og befordres
fysisk eller elektronisk. Det er derfor ukorrekt, når den italienske regering og PI hævder, at Kommissionens afgrænsning af det relevante marked er baseret på den måde, hvorpå forsendelsen udarbejdes.

(19)

PI fremfører, at der ikke eksisterer noget egentligt behov for levering på bestemte dage eller
tidspunkter (3). De private operatører har dog foretaget investeringer for at etablere den infrastruktur,
der er nødvendig for at levere den hybride elektroniske posttjeneste med levering på bestemte dage
eller tidspunkter. Dette tyder på, at disse operatører har erkendt, at der var efterspørgsel efter en
sådan tjeneste. Den omstændighed, at banker og forsikringsselskaber kan være mere prisfølsomme
end tidsfølsomme, når det gælder bestemte typer standardforsendelser (4), udelukker ikke, at de er
særdeles tidsfølsomme, når det gælder de bestemte forsendelser, der er nævnt ovenfor.

(20)

Endelig adskiller leveringen på bestemte dage eller tidspunkter sig fra levering »efter aftale«, som PI
hævder indgår i dens »Postacelere«-tjeneste (5). PI beskriver denne leveringstjeneste som en »ad
hoc«-tjeneste til individuelle forsendelser, som ligger uden for postbudets almindelige omdelingsrute (6). Ifølge PI indgår postbudet, så snart forsendelsen er nået frem til sorteringscentret, en aftale
med modtageren om udbringning på en dag og et tidspunkt, der passer begge parter (7). Det er derfor
indlysende, at denne tjeneste adskiller sig klart fra levering på bestemte dage eller tidspunkter med
hensyn til flere aspekter:

— postbudet indgår først en »aftale«, når forsendelsen er nået frem til sorteringscentret. »Ad
hoc«-leveringen ændrer ikke det faktum, at en sådan tjeneste, i lighed med alle PI's ovennævnte
tjenester, er præget af leveringsmål i stedet for en garanti for, at forsendelsen rent faktisk leveres
på den fastsatte dag eller det fastsatte tidspunkt. Et system med leveringsmål, der ikke er
bindende, adskiller sig væsentligt fra garantien for, at forsendelserne leveres på bestemte forudfastsatte dage eller tidspunkter (8)

— betalingen af »Postacelere«-tjenesten afhænger ikke af, om forsendelsen rent faktisk leveres på den
aftalte dag eller det aftalte tidspunkt. Ingen traditionel posttjeneste i Europa, herunder Italien, gør
betalingen betinget af, at leveringen finder sted på den fastsatte dag eller det fastsatte tidspunkt.
(1) Som nævnt ovenfor er følgende tjenester normalt knyttet til levering på bestemte dage eller tidspunkter: 1) et system
til at opspore og lokalisere forsendelsen under befordringen (»track and trace«) både i den elektroniske fase og ved
den fysiske levering, 2) elektronisk meddelelse om, at forsendelsen har fundet sted på den fastsatte dag eller det
fastsatte tidspunkt, 3) elektronisk arkivering af leveringsmeddelelserne, 4) elektronisk arkivering af meddelelserne om
manglende levering, 5) forsøg på at finde adressatens nye adresse og 6) konstant ajourføring af adresselister, der er
udarbejdet specielt til kunden. I nogle tilfælde tilbydes også mulighed for at kontrollere adressatens svar (f.eks. betaling
af et beløb ved modtagelsen af en opkrævning af forsikringspræmier). Selv om disse yderligere tjenester ofte er knyttet
til levering på bestemte dage eller tidspunkter og letter udbuddet af sidstnævnte tjenester, behøver de ikke i sig selv at
være til stede, for at der kan skelnes mellem den traditionelle og den utraditionelle leveringstjeneste.
2
( ) Jf. PI's bemærkninger af 15. november 2000, s. 7.
3
( ) Jf. bilag 2 til PI's bemærkninger af 11. oktober 2000, s. 2.
(4) Jf. bilag 2 til PI's bemærkninger af 11. oktober 2000, s. 2.
(5) Jf. bilag 3 til PI's bemærkninger af 11. oktober 2000 og s. 4, note 1, til PI's bemærkninger af 28. oktober 2000.
(6) Jf. bilag 3 til PI's bemærkninger af 11. oktober 2000, s. 3. PI udtaler selv, at denne tjeneste ikke er »universel«.
(7) Jf. bilag 1 til PI's bemærkninger af 28. oktober 2000, s. 4.
(8) Den italienske regering fremfører selv, at posttjenesterne er baseret på leveringsmål og ikke på kontraktgarantier.
Ingen banker ville være interesserede i en garanteret levering på en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt.
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På denne baggrund skiller de utraditionelle leveringstjenester sig ud ved, at de gennem en kontraktlig
garanti indebærer levering på en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt. De udgør et særskilt marked
i forhold til de traditionelle leveringstjenester, der hverken indebærer eller garanterer, at forsendelserne leveres på en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt. I betragtning af denne klare skelnen
mellem traditionelle og utraditionelle leveringstjenester kan PI ikke hævde, at de private operatører
blot reklamerer for levering på bestemte dage eller tidspunkter som »skalkeskjul« for levering af
traditionelle tjenester (1).

B. De relevante geografiske markeder
(22)

De relevante geografiske markeder i den foreliggende sag omfatter hele det italienske territorium.
Monopolet på den almindelige postbesørgelse, herunder leveringen i forbindelse med hybrid elektronisk post, der ifølge dekretets artikel 4, stk. 4, er forbeholdt PI, omfatter nemlig hele Italien.

C. Dominans
(23)

Som nævnt ovenfor giver dekretets artikel 4 det offentlige postvæsen eneret på hele det italienske
territorium. Indehaveren af denne ret indtager derfor en dominerende stilling med hensyn til den
tjeneste, som eneretten omfatter. Ifølge Domstolens retspraksis kan en virksomhed, der har et
lovbestemt monopol på en væsentlig del af fællesmarkedet anses for at indtage en dominerende
stilling som omhandlet i traktatens artikel 82 (2). Desuden kan en medlemsstats område, som dette
monopol omfatter, udgøre en væsentlig del af fællesmarkedet (3).

D. Misbrug af dominans
(24)

Ifølge Domstolen er der tale om misbrug som omhandlet i traktatens artikel 82, når en virksomhed
med en dominerende stilling på et bestemt marked uden objektiv grund forbeholder sig andre
arbejdsopgaver på et særskilt marked (4), som kunne være udført af en udenforstående virksomhed
inden for dennes erhvervsområde på et beslægtet, men særskilt marked (5).

(25)

Under henvisning til traktatens artike186 sammenholdt med artikel 82, har Domstolen desuden
fastslået, at udvidelsen af et monopol til også at omfatte et beslægtet og konkurrenceudsat marked,
uden objektiv grund, i sig selv er forbudt efter artikel 86, stk. 1, sammenholdt med artikel 82, hvis
udvidelsen beror på en statslig foranstaltning (6).

(26)

PI har fremført, at det ikke på nuværende tidspunkt tilbyder en tjeneste, der garanterer levering på en
bestemt dag eller et bestemt tidspunkt (7). Ikke desto mindre er den statsforanstaltning, der forbeholder PI et beslægtet, men særskilt marked, i strid med artikel 86, stk. 1, sammenholdt med artikel
82, uanset om det offentlige postvæsen allerede opererer på dette særskilte marked eller ej:
— hvis det område, der er forbeholdt PI, udvides til at omfatte levering på en bestemt dag eller et
bestemt tidspunkt, og dette får PI til selv at tilbyde denne type leverancer, medfører dekretets
artikel 4, stk. 4, en udvidelse af PI's dominerende stilling på markedet for den traditionelle
leveringstjeneste til det beslægtede, men særskilte marked for levering på bestemte dage eller
tidspunkter
— hvis PI ikke tilbyder levering på bestemte dage eller tidspunkter, medfører dekretets artikel 4, stk.
4, at PI blot ved at udøve eneretten begrænser udbuddet af den pågældende tjeneste, fordi den
udelukker private operatører fra at opfylde den særlige efterspørgsel efter levering på bestemte
dage eller tidspunkter (8).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Jf. bilag 3 i bemærkningerne af 11. oktober 2000.
Jf. sag C-320/91, Corbeau, Sml. 1993, præmis 9.
Jf. sag C-41/90, Höffner, Sml. 1991 I, s. 1979, præmis 28, og C-260/89, ERT, Sml. 1991 I, s. 2925, præmis 31.
Jf. sag C-320/91, Corbeau, Sml. 1993 I, s. 2533, præmis 19.
Jf. sag 311/84, CBEM, Sml. 1985, s. 3261.
Jf. sag C-18/88, Régie des télégraphes et des téléphones mod GB-Inno, Sml. 1991 I, s. 5941, præmis 24.
PI bestrider i sine bemærkninger af 11. oktober 2000, at der er efterspørgsel efter levering på bestemte dage eller
tidspunkter, og at der derfor skulle være et marked for disse tjenester. Ifølge PI kræver banker og forsikringsselskaber
ikke, at leveringen sker på et bestemt tidspunkt, men kun at den er billig (jf. bilag 2 til bemærkningerne af 11.
oktober 2000, s. 1 og 2). I bilag 3 til bemærkningerne af 11. oktober 2000 fremsætter PI desuden en liste over alle
de leveringstjenester, som det er i stand til at yde, uanset de er forbeholdt PI eller ej. I denne liste forekommer ikke
levering på bestemte dage eller tidspunkter.
8
( ) Jf. sag C-41/90, Höffner, Sml. 1991 I, s. 1979, præmis 31.
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(27)

Det er ikke relevant, om leveringsfasen i forbindelse med hybrid elektronisk post var åben for
konkurrence, før dekretets artikel 4, stk. 4, trådte i kraft. Selv om levering i forbindelse med hybrid
elektronisk post var forbeholdt PI inden dekretets artikel 4, stk. 4, trådte i kraft, hvilket ikke fremgår
af ovennævnte italienske lovgivning, ville artikel 4, stk. 4, alligevel være i strid med artikel 86
sammenholdt med artikel 82, fordi artikel 86, stk. 1, også forbyder opretholdelse af en statsforanstaltning, der strider mod artikel 82.

(28)

Med hensyn til den italienske regerings bemærkninger om, at udvidelsen af det område, der er
forbeholdt PI, er objektivt begrundet i, at det er formålet at bevare PI's finansielle ligevægt, henvises
til nedenstående afsnit vedrørende artikel 86, stk. 2.

E. Påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne

(29)

Medlemsstaternes ansvar i henhold til traktatens artikel 86, stk. 1, og artikel 82 er kun relevant, når
misbruget kan skade samhandelen mellem medlemsstaterne. I det foreliggende tilfælde påvirkes
samhandelen, fordi udelukkelsen af konkurrencen på særskilte markeder i forhold til det marked, der
er forbeholdt PI, forhindrer virksomheder i andre medlemsstater, som kan tilbyde levering på en
bestemt dag eller et bestemt tidspunkt, i at udvide deres virksomhed til det italienske territorium.

F. Traktatens artikel 86, stk. 2

(30)

I henhold til traktatens artikel 86, stk. 2, er det traditionelle postvæsen, som har til opgave at udføre
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, underkastet traktatens bestemmelser, navnlig
konkurrencereglerne, i det omfang anvendelsen af disse bestemmelser ikke retligt eller faktisk hindrer
opfyldelsen af de særlige opgaver, som er betroet det. Det påhviler medlemsstaten at bevise, at
anvendelsen af konkurrencereglerne har en sådan virkning. Af nedenstående årsager kan den
italienske regering og PI ikke hævde, 1) at konkurrencen med hensyn til levering på bestemte dage
eller tidspunkter bringer PI's finansielle ligevægt i fare (1), 2) at åbning af markedet for levering på
bestemte dage eller tidspunkter for private operatører medfører, at PI's indtægter udhules (2).
— for det første tilbyder PI, som nævnt ovenfor, ikke på nuværende tidspunkt nogen posttjeneste
med garanti for levering på bestemte dage eller tidspunkter (3). PI vil derfor ikke lide noget
omsætningstab på dette marked. For at garantere levering på bestemte dage eller tidspunkter
skulle PI desuden foretage en gennemgribende omorganisering af sin sortering og levering,
hvilket gør det usandsynligt, at PI kommer ind på dette marked på kort eller mellemlang sigt.
Under alle omstændigheder ville den ekstra omsætning, der kunne opnås ved højt specialiserede,
og især tidsfølsomme, posttjenester være beskeden i forhold til PI's underskud
— for det andet dækker levering på bestemte dage eller tidspunkter en meget speciel og begrænset
efterspørgsel, der udelukkende vedrører tidsfølsomme forsendelser. Tidsfølsomme forsendelser er
en ny tjeneste, som skaber ekstra postmængder. De tidsfølsomme forsendelser erstatter eller
reducerer derfor ikke efterspørgslen efter de traditionelle tjenester (der er forbeholdt PI) og
reducerer derfor heller ikke mængden af traditionelle forsendelser eller PI's omsætning på det
område, der er forbeholdt det
— for det tredje dækker de private operatørers posttjenester allerede en række italienske regioner og
dermed 40 % af det italienske territorium. Disse tjenester, dækker hele regioner, og det kan derfor
fastslås, at de ikke udelukkende omfatter de rentable postruter i byerne og overlader posttjenesterne i de mindre rentable landdistrikter til PI.

(1) Jf. den italienske regerings bemærkninger af 13. juli 2000, s. 19-21. Jf. også PI's bemærkninger af 14. juli 2000, s.
92-99, af 11. oktober 2000, s. 1-2 og af 15. november 2000, s. 23.
(2) Jf. den italienske regerings bemærkninger af 13. juli 2000, s. 11. Jf. også PI's bemærkninger af 11. oktober 2000,
punkt C, s. 3, og punkt F, s. 4, og af 14. juli 2000, punkt 95 og 96.
(3) Jf. listen over PI's tjenester (forbeholdt eller ikke forbeholdt PI) i bilag 3 til bemærkningerne af 11. oktober 2000.
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III. KONKLUSIONER
(31)

I betragtning af ovenstående mener Kommissionen, at Italien ved at udelukke konkurrencen inden
for levering på bestemte dage eller tidspunkter i forbindelse med hybrid elektronisk post, overtræder
traktatens artikel 86, stk. 1, sammenholdt med artikel 82. Da ingen andre medlemsstater har
vedtaget en regel svarende til artikel 4, stk. 4, i det italienske dekret om, at levering i forbindelse med
hybrid elektronisk post er forbeholdt det offentlige postvæsen uanset de særlige forhold, der præger
leveringsfasen, må Kommissionen vedtage en beslutning rettet udelukkende til Italien —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Den italienske lovgivning om postvæsenet, især artikel 4, stk. 4, i lovdekret nr. 261 af 22. juli 1999, er i
strid med traktatens artikel 86, stk. 1, sammenholdt med artikel 82, fordi den udelukker konkurrencen om
levering på bestemte dage eller tidspunkter i forbindelse med hybrid elektronisk post.
Italien bringer denne overtrædelse til ophør ved at ophæve de eksklusive rettigheder, der er indrømmet
Poste Italiane SpA med hensyn til levering på bestemte dage eller tidspunkter i forbindelse med hybrid
elektronisk post.
Artikel 2
Italien afstår i fremtiden fra at indrømme eksklusive rettigheder med hensyn til levering på bestemte dage
eller tidspunkter i forbindelse med hybrid elektronisk post.
Artikel 3
Italien underretter inden tre måneder fra meddelelsen af denne beslutning Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet for at bringe overtrædelsen i artikel 1 til ophør.
Artikel 4
Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik.
Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2000.
På Kommissionens vegne
Mario MONTI

Medlem af Kommissionen
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1995/2000 af 18. september 2000 om indførelse af en endelig
antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af opløsninger af urinstof og
ammoniumnitrat med oprindelse i Algeriet, Belarus, Litauen, Rusland og Ukraine og om afslutning af antidumpingproceduren, for så vidt angår importen med oprindelse i Slovakiet
(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 238 af 22. september 2000)
Side 23, artikel 3:
I slutningen af artikel 3 tilføjes følgende punktum:
»I tilfælde hvor den endelige told er højere end den midlertidige told, opkræves de beløb, der er stillet som sikkerhed,
kun endeligt med et beløb svarende til den midlertidige told.«.

Berigtigelse til aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tunesiske Republik om
gensidige liberaliseringsforanstaltninger og om ændring af landbrugsprotokollerne til associeringsaftalen mellem
Det Europæiske Fællesskab og Den Tunesiske Republik
(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 336 af 30. december 2000)
Side 99, bilag 1A, protokol nr. 1, fjerde linje, de to første kolonner:
i stedet for: »ex 0805 10 80 Friske citroner«
læses:

»ex 0805 30 10 Friske citroner«.
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