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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 539/2001
af 15. marts 2001
om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved
passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(3)

Denne forordning er en videreudvikling af de bestemmelser, for hvilke Schengen-protokollen giver mulighed
for et tættere indbyrdes samarbejde, og den falder ind
under artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF
af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser
til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har
indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge
om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (4).

(4)

I medfør af artikel 1 i protokollen om Det Forenede
Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet til traktaten
om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Det
Forenede Kongerige og Irland ikke i vedtagelsen af denne
forordning. Derfor, og med forbehold af artikel 4 i
nævnte protokol, gælder bestemmelserne i denne forordning hverken for Det Forenede Kongerige eller for Irland.

(5)

For at afgøre om statsborgere fra et givet tredjeland er
underlagt visumpligt eller er fritaget for dette krav, foretages der en individuel vurdering under anvendelse af
forskellige kriterier, navnlig vedrørende illegal indvandring, offentlig orden og sikkerhed, samt Den Europæiske Unions forbindelser med det pågældende tredjeland,
samtidig med at der også tages hensyn til den regionale
sammenhæng og til gensidighedsprincippet. Der bør
indføres en fællesskabsmekanisme for iværksættelse af
dette gensidighedsprincip for det tilfælde, at et af de
tredjelande, der er opført på listen i bilag II, beslutter at
indføre visumpligt for statsborgere fra en eller flere
medlemsstater.

(6)

Da den frie bevægelighed for statsborgere fra Island,
Liechtenstein og Norge er sikret i medfør af aftalen om
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er
disse lande ikke opført på listen i bilag II.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 62, nr. 2), litra b), nr. i),

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

I medfør af artikel 62, nr. 2), litra b), fastsætter Rådet
visumregler for forventet ophold i højst tre måneder, og
Rådet skal derfor fastsætte en liste over de tredjelande,
hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum, når de
passerer de ydre grænser, og en liste over de tredjelande,
hvis statsborgere er fritaget for dette krav. Fastlæggelsen
af disse lister er blandt de ledsageforanstaltninger, der
ifølge artikel 61 er direkte knyttet til den frie bevægelighed for personer i et område med frihed, sikkerhed og
retfærdighed.

Denne forordning er et led i udbygningen af Schengenreglerne i overensstemmelse med protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, i
det følgende benævnt »Schengen-protokollen«. Den
berører ikke medlemsstaternes forpligtelser i henhold til
Schengen-reglerne, således som de fremgår af bilag A til
Rådets afgørelse 1999/435/EF af 20. maj 1999 om definition af Schengen-reglerne med henblik på, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten
om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten
om Den Europæiske Union, at fastsætte retsgrundlaget
for de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengenreglerne (3).

(1) EFT C 177 E af 27.6.2000, s. 66.
(2) Udtalelse af 5.7.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 1.

(4) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.
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(10)
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For statsløse og konventionsflygtninge skal beslutningen
om visumpligt eller visumfritagelse med forbehold af de
forpligtelser, der følger af internationale aftaler, som
medlemsstaterne har undertegnet, navnlig den europæiske overenskomst om ophævelse af visumtvang for
flygtninge, undertegnet den 20. april 1959 i Strasbourg,
træffes på grundlag af det tredjeland, hvor disse personer
har bopæl, og som har udstedt deres rejsedokumenter. I
betragtning af forskellene mellem medlemsstaternes
lovgivning om statsløse og konventionsflygtninge kan
medlemsstaterne dog, hvis det tredjeland, hvor disse
persongrupper har bopæl, og som har udstedt deres
rejsedokumenter, er et af de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget fra visumpligt, afgøre, om disse personer
er underlagt visumpligt.

I særlige tilfælde, der berettiger til en særordning på
visumområdet, kan medlemsstaterne fritage visse
personkategorier for visumpligten eller omvendt
pålægge dem visumpligt, bl.a. i overensstemmelse med
folkeretten bestemmelser eller sædvane.

For at sikre, at systemet bliver gennemsigtigt, og at de
berørte personer modtager oplysninger, skal medlemsstaterne meddele de øvrige medlemsstater og
Kommissionen, hvilke foranstaltninger de træffer inden
for rammerne af denne forordning. Disse oplysninger
skal af samme grund ligeledes offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Betingelserne for indrejse på medlemsstaternes område
eller udstedelse af visa berører ikke de gældende regler
for anerkendelse af rejsedokumenters gyldighed.

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i
traktatens artikel 5 er det, for at sikre en korrekt anvendelse af den fælles visumordning, nødvendigt og
hensigtsmæssigt at vedtage en forordning for at fastlægge listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal
være i besiddelse af visum ved passage af de ydre
grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere
er fritaget for dette krav.

Denne forordning indebærer en total harmonisering for
så vidt angår de tredjelande, hvis statsborgere skal være i
besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og
de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav.
Undtagelsen fra visumpligten for statsborgere fra visse
tredjelande, der er opført på listen i bilag II, træder
imidlertid først i kraft på et senere tidspunkt. Rådet
træffer derfor en afgørelse for hvert enkelt af disse lande
på grundlag af rapporter fra Kommissionen —
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Statsborgere fra tredjelande, der er opført på listen i bilag
I, skal være i besiddelse af visum, når de passerer medlemsstaternes ydre grænser.
2.
Statsborgere fra tredjelande, der er opført på listen i bilag
II, er fritaget for det i stk. 1 omhandlede krav i forbindelse med
ophold på højst tre måneder i alt, jf. dog artikel 8, stk. 2.
3.
Statsborgere fra nye tredjelande, der er opstået af lande,
som er opført på listerne i bilag I og II, er underlagt kravene i
henholdsvis stk. 1 og 2, indtil Rådet træffer anden afgørelse
efter proceduren i den relevante artikel i traktaten.
4.
Hvis et tredjeland, der er opført på listen i bilag II,
indfører visumpligt over for statsborgere fra en medlemsstat,
finder følgende bestemmelser anvendelse, med forbehold af en
eventuel aftale om undtagelse fra visumpligt, som Fællesskabet
måtte have indgået med det pågældende tredjeland:
a) medlemsstaten kan skriftligt give Kommissionen og Rådet
meddelelse om, at det pågældende tredjeland har indført
visumpligt
b) 30 dage efter en sådan meddelelse indføres der en midlertidig pligt for medlemsstaterne til at pålægge det pågældende tredjelands statsborgere visumpligt, medmindre Rådet
på forhånd og med kvalificeret flertal har truffet anden
afgørelse
c) midlertidig indførelse af visumpligt offentliggøres af Rådet i
De Europæiske Fællesskabers Tidende inden den træder i kraft
d) Kommissionen behandler enhver anmodning fra Rådet eller
fra en medlemsstat om, at den forelægger Rådet et forslag til
ændring af bilagene til denne forordning, således at det
pågældende tredjeland medtages i bilag I og slettes i bilag II
e) hvis tredjelandet ophæver sin beslutning om indførelse af
visumpligt, inden Rådet har vedtaget en sådan ændring af
bilagene til denne forordning, giver den pågældende
medlemsstat straks Kommissionen og Rådet skriftlig meddelelse herom
f) meddelelsen offentliggøres af Rådet i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Den midlertidige indførelse af visumpligt for
statsborgere fra det pågældende tredjeland ophæves syv
dage efter datoen for offentliggørelsen.

Artikel 2
I denne forordning forstås ved »visum« en tilladelse, der er
udstedt af en medlemsstat, eller en afgørelse, der er truffet af en
medlemsstat, og som kræves i forbindelse med:
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— indrejse med henblik på et planlagt ophold i denne
medlemsstat eller i flere medlemsstater på højst tre måneder
i alt
— indrejse med henblik på transit gennem denne medlemsstats eller flere medlemsstaters områder, bortset fra lufthavnstransit.

Artikel 3
Med forbehold af de forpligtelser, som følger af den europæiske
overenskomst om ophævelse af visumtvang for flygtninge,
undertegnet den 20. april 1959 i Strasbourg,
— har konventionsflygtninge og statsløse visumpligt, hvis det
tredjeland, hvor de har deres bopæl, og som har udstedt
deres rejsedokument, er et af de tredjelande, der er opført
på listen i bilag I
— kan konventionsflygtninge og statsløse fritages for visumpligt, hvis det tredjeland, hvor de har deres bopæl, og som
har udstedt deres rejsedokument, er et af de tredjelande, der
er opført på listen i bilag II.

Artikel 4
1.
En medlemsstat kan fastsætte undtagelser fra visumpligten i artikel 1, stk. 1, eller fra visumfritagelsen i artikel
1, stk. 2, for:
a) indehavere af diplomatpas, tjenestepas og andre officielle
pas
b) besætningen inden for civil luft- og skibsfart
c) flybesætningen og det ledsagende personale på nødhjælpseller redningsflyvninger og andet hjælpepersonale i katastrofe- og ulykkestilfælde
d) besætningen på skibe i international flodtransport
e) indehavere af laissez-passer, som visse mellemstatslige internationale organisationer udsteder til deres ansatte.
2.
En medlemsstat kan give visumfritagelse til skoleelever,
der er statsborgere i et tredjeland på listen i bilag I, og som har
bopæl i et tredjeland på listen i bilag II, når disse skoleelever
deltager i en organiseret skolerejse og ledsages af en lærer fra
institutionen.
3.
En medlemsstat kan fravige visumfritagelsen i artikel
1, stk. 2, for personer, der udøver lønnet beskæftigelse under
opholdet.

Artikel 5
1.
Senest ti arbejdsdage efter denne forordnings ikrafttræden
meddeler medlemsstaterne de øvrige medlemsstater og
Kommissionen de foranstaltninger, de har truffet i medfør af
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artikel 3, andet led, og artikel 4. Efterfølgende ændringer af
foranstaltningerne skal meddeles inden fem arbejdsdage.
2.
Meddelelserne i stk. 1 offentliggøres af Kommissionen til
orientering i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 6
Denne forordning berører ikke medlemsstaternes beføjelser til
at anerkende stater og territoriale enheder samt pas, rejse- og
identitetsdokumenter, som udstedes af deres myndigheder.
Artikel 7
1.
Rådets forordning (EF) nr. 574/1999 (1) erstattes af
nærværende forordning.
2.
Den endelige udgave af de fælles konsulære instrukser og
den fælles håndbog således som udformet i Schengen-Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 (SCH/Com-ex(99) 13)
ændres således:
1) Betegnelsen i bilag 1, del I, i de fælles konsulære instrukser
og i bilag 5, del I, i den fælles håndbog affattes således:
»Fælles liste over tredjelande, hvis statsborgere er visumpligtige i de medlemsstater, der er bundet af forordning (EF) nr.
539/2001.«
2) Listen i bilag 1, del I, i de fælles konsulære instrukser og i
bilag 5, del I, i den fælles håndbog erstattes med listen i
bilag I til nærværende forordning.
3) Betegnelsen i bilag 1, del II, i de fælles konsulære instrukser
og i bilag 5, del II, i den fælles håndbog affattes således:
»Fælles liste over tredjelande, hvis statsborgere ikke er
visumpligtige i de medlemsstater, der er bundet af forordning (EF) nr. 539/2001.«
4) Listen i bilag 1, del II, i de fælles konsulære instrukser og i
bilag 5, del II, i den fælles håndbog erstattes med listen i
bilag II til nærværende forordning.
5) Del III i bilag 1 til de fælles konsulære instrukser og del III i
bilag 5 til den fælles håndbog udgår.
3.
Schengen-Eksekutivkomitéens afgørelser af 15. december
1997 (SCH/Com-ex(97) 32) og af 16. december 1998
(SCH/Com-ex(98) 53, REV 2) ophæves.
Artikel 8
1.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
2.
Dog træffer Rådet for så vidt angår iværksættelsen af
artikel 1, stk. 2, for statsborgere fra det land på listen i bilag II,
der er markeret med en asterisk, afgørelse på et senere tidspunkt i overensstemmelse med traktatens artikel 67, stk. 3, på
grundlag af den rapport, der er omhandlet i andet afsnit.
Med henblik herpå anmoder Kommissionen det pågældende
land om at anføre de forpligtelser, det er rede til at indgå
vedrørende ulovlig indvandring og ulovligt ophold, herunder
repatriering af personer uden opholdstilladelse, der kommer fra
dette land, og at aflægge rapport til Rådet derom.
Kommissionen aflægger sin første rapport til Rådet ledsaget af
eventuelle nyttige henstillinger senest den 30. juni 2001.
(1) EFT L 72 af 18.3.1999, s. 2.
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Indtil Rådet har vedtaget den retsakt, der indeholder ovennævnte afgørelse, finder bestemmelsen i artikel
1, stk. 1, anvendelse på statsborgere fra dette land. Artikel 2 til 6 i denne forordning finder fuld anvendelse.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i
overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2001.
På Rådets vegne
M-I. KLINGVALL

Formand

21.3.2001

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

BILAG I
Fælles liste som omhandlet i artikel 1, stk. 1
1) STATER
Afghanistan

Gabon

Albanien

Gambia

Algeriet

Georgien

Angola

Ghana

Antigua og Barbuda
Arabiske Emirater, De Forenede
Armenien
Aserbajdsjan
Bahamas

Grenada
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Indien

Bahrain

Indonesien

Bangladesh

Irak

Barbados

Iran

Belarus

Jamaica

Belize

Jordan

Benin

Kap Verde

Burma/Myanmar
Bhutan
Bosnien-Hercegovina
Botswana
Burkina Faso

Kasakhstan
Kenya
Kina
Kirgisistan
Kiribati
Kuwait

Burundi

Laos

Cambodja

Lesotho

Cameroun

Libanon

Centralfrikanske Republik, Den

Liberia

Colombia

Libyen

Comorerne

Madagaskar

Congo
Congo, Den Demokratiske Republik
Côte d'Ivoire
Cuba
Djibouti

Makedonien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Malawi
Maldiverne
Mali
Marokko
Marshalløerne

Dominica

Mauretanien

Dominikanske Republik, Den

Mauritius

Egypten

Mikronesien

Eritrea

Moldova

Etiopien

Mongoliet

Fiji

Mozambique

Filippinerne
Forbundsrepublikken Jugoslavien (Serbien og Montenegro)

Namibia
Nauru
Nepal
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Niger

Surinam

Nigeria

Swaziland

Nordkorea

Sydafrika

Nordmarianerne

Syrien

Oman

Tadsjikistan

Pakistan

Tanzania

Palau

Tchad

Papua Ny Guinea
Peru
Qatar
Rusland
Rwanda
Saint Christopher og Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent og Grenadinerne
Salomonøerne
Samoa
São Tomé og Príncipe

Thailand
Togo
Tonga
Trinidad og Tobago
Tunesien
Turkmenistan
Tuvalu
Tyrkiet
Uganda
Ukraine

Saudi-Arabien

Usbekistan

Senegal

Vanuatu

Seychellerne

Vietnam

Sierra Leone

Yemen

Somalia

Zambia

Sudan

Zimbabwe

Sri Lanka

Ækvatorialguinea

2) TERRITORIALE ENHEDER OG MYNDIGHEDER, DER IKKE ER ANERKENDT SOM STATER AF MINDST EN
MEDLEMSSTAT
Den Palæstinensiske Myndighed
Østtimor
Taiwan
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BILAG II
Fælles liste som omhandlet i artikel 1, stk. 2
1) STATER
Andorra

Malaysia

Argentina

Malta

Australien

Mexico

Bolivia

Monaco

Brasilien

New Zealand

Brunei

Nicaragua

Bulgarien
Canada
Chile
Cypern
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Estland
Forenede Stater, De
Guatemala

Panama
Paraguay
Polen
Rumænien (*)
San Marino
Schweiz
Singapore
Slovakiet
Slovenien

Honduras

Sydkorea

Israel

Tjekkiske Republik, Den

Japan

Ungarn

Kroatien

Uruguay

Letland

Vatikanstaten

Litauen

Venezuela

2) FOLKEREPUBLIKKEN KINAS SÆRLIGE ADMINISTRATIVE OMRÅDER
SAR Hongkong (1)
SAR Macao (2)

(1) Visumfritagelsen finder kun anvendelse på indehavere af
pas udstedt af »Hong Kong Special Administrative
Region«.
(2) Visumfritagelsen finder kun anvendelse på indehavere af
pas udstedt af »Região Administrativa Especial de
Macau«.

(*) Jf. artikel 8, stk. 2.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 540/2001
af 20. 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 21. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. 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 20. 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
999
052
999
220
999
052
204
999
052
204
212
220
624
999
600
999
039
388
400
404
508
512
528
720
728
999
388
512
528
999

104,8
50,4
117,6
90,9
148,6
148,6
255,0
255,0
126,3
140,4
133,3
72,6
48,4
55,7
58,8
63,6
59,8
60,6
60,6
91,2
90,7
84,1
77,8
91,7
84,2
91,5
106,2
105,3
91,4
70,5
75,3
75,1
73,6

0707 00 05
0709 10 00
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. 541/2001
af 20. marts 2001
om levering af korn som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 af 27.
juni 1996 om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for fødevaresikkerheden (1), særlig artikel 24, stk. 1, litra b), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den nævnte forordning indeholder en liste over de lande
og organer, der kan modtage fællesskabsbistand, og fastsætter de generelle kriterier for transport af fødevarehjælpen ud over fob-stadiet.

(2)

Som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af fødevarehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere
korn.

(3)

Disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med
de regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2519/97 af 16. december 1997 om almindelige
bestemmelser for tilvejebringelse i Fællesskabet af
produkter, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr.
1292/96 skal leveres som led i Fællesskabets fødevare-

hjælp (2). Det er blandt andet nødvendigt at præcisere
frister og leveringsbetingelser for at kunne bestemme de
heraf følgende omkostninger —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i bilaget
anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilvejebringes korn
efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2519/97 og på de i
bilaget anførte betingelser. Tildeling af leveringerne sker ved
licitation.
Den bydende anses for at være bekendt med de generelle og
særlige betingelser og for at have accepteret dem. Enhver anden
betingelse eller ethvert forbehold i hans bud anses for ikke at
være skrevet.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 166 af 5.7.1996, s. 1.

(2) EFT L 346 af 17.12.1997, s. 23.
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PARTI A
1. Aktion nr.: 46/00.
2. Modtager (2): Eritrea
3. Modtagerens repræsentant: Eritrean Relief and Refugees Commission, Asmara, Eritrea, Mr Ibrahim Said, DirectorGeneral of Relief and Logistics; tlf. (291-1) 18 22 22; fax (291-1) 18 29 70
4. Bestemmelsesland: Eritrea
5. Produkt, der skal tilvejebringes: blød hvede
6. Samlet mængde (tons netto): 15 000
7. Antal partier: 1
8. Produktets karakteristika og kvalitet (3) (5): se EFT C 312 af 31.10.2000, s. 1 (A 1)
9. Emballering (7): se EFT C 267 af 13.9.1996, s. 1 (1.0, A 1 c), 2 c) og B 3)
10. Etikettering eller mærkning (6): se EFT C 114 af 29.4.1991, s. 1 (II A 3).
— sprog, der skal benyttes ved mærkningen: engelsk
— Yderligere angivelser: —
11. Den måde, produktet tilvejebringes på: Fællesskabets marked
12. Forudset leveringsstadium (8): frit bestemmelsessted
13. Alternativt leveringsstadium: frit afskibningshavn, fob stuvet
14. a) Afskibningshavn: —
b) Lasteadresse: —
15. Lossehavn: —
16. Bestemmelsessted: Warehouse of Eritrean Relief and Refugees Commission, Asmara
— transithavn eller -lager: Massawa
— transportvej over land: —
17. Periode eller sidste dato for levering på det forudsete stadium:
— første frist: 3.6.2001
— anden frist: 17.6.2001
18. Periode eller sidste dato for levering på det alternative stadium:
— første frist: 23.4.-6.5.2001
— anden frist: 7.-20.5.2001
19. Frist for indgivelse af bud (klokken 12, Bruxelles-tid):
— første frist: 4.4.2001
— anden frist: 18.4.2001
20. Budsikkerhedens størrelse: 5 EUR/t.
21. Adresse for indsendelse af bud og budsikkerheder (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard,
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax
(32-2) 296 70 03/296 70 04 (udelukkende).
22. Eksportrestitution (4): restitutionen anvendelig den 15.3.2001, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr.
380/2001 (EFT L 55 af 24.2.2001, s. 57).
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PARTI B

1. Aktion nr.: 52/00
2. Modtager (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tlf. (31-70) 330 57 57; fax (31-70) 364 17 01;
telex 30960 EURON NL
3. Modtagerens repræsentant: udpeges af modtageren.
4. Bestemmelsesland: Eritrea
5. Produkt, der skal tilvejebringes: blød hvede.
6. Samlet mængde (tons netto): 7 950
7. Antal partier: 1.
8. Produktets karakteristika og kvalitet (3) (5): se EFT C 312 af 31.10.2000, s. 1 (A 1)
9. Emballering (7): se EFT C 267 af 13.9.1996, s. 1 (1.0 A1 c), 2 c) og B 3).
10. Etikettering eller mærkning (6): se EFT C 114 af 29.4.1991, s. 1 (II A 3)
— sprog, der skal benyttes ved mærkningen: engelsk
— Yderligere angivelser: —
11. Den måde, produktet tilvejebringes på: Fællesskabets marked.
12. Forudset leveringsstadium (8): frit lossehavn, losset
13. Alternativt leveringsstadium: frit afskibningshavn, fob stuvet
14. a) Afskibningshavn: —
b) Lasteadresse: —
15. Lossehavn: Massawa
16. Bestemmelsessted:
— transithavn eller -lager: —
— transportvej over land: —
17. Periode eller sidste dato for levering på det forudsete stadium:
— første frist: 27.5.2001
— anden frist: 10.6.2001
18. Periode eller sidste dato for levering på det alternative stadium:
— første frist: 23.4.-6.5.2001
— anden frist: 7.-20.5.2001
19. Frist for indgivelse af bud (klokken 12, Bruxelles-tid):
— første frist: 4.4.2001
— anden frist: 18.4.2001
20. Budsikkerhedens størrelse: 5 EUR/t
21. Adresse for indsendelse af bud og budsikkerheder (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard,
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax
(32-2) 296 70 03/296 70 04 (udelukkende)
22. Eksportrestitution (4): restitutionen anvendelig den 15.3.2001, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr.
380/2001 (EFT L 55 af 24.2.2001, s. 57).
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Noter:
(1) Yderligere oplysninger: Torben Vestergaard (tlf. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).
(2) Leverandøren retter så hurtigt som muligt henvendelse til modtageren eller hans repræsentant for at aftale, hvilke
forsendelsesdokumenter der er nødvendige.
(3) Leverandøren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende medlemsstat ikke er blevet
overtrådt. Radioaktivitetsattesten skal indeholde oplysning om indholdet af cæsium 134 og 137 og af jod 131.
(4) Kommissionens forordning (EF) nr. 259/98 (EFT L 25 af 31.1.1998, s. 39) er gældende for eksportrestitutionen. Den i
artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der omhandles i punkt 22 i dette bilag.
Leverandørens opmærksomhed henledes på artikel 4, stk. 1, sidste afsnit, i nævnte forordning.
Der fremsendes kopi af licensen, så snart udførselsangivelsen er antaget (fax (32-2) 296 20 05).
(5) Leverandøren skal ved varens levering overbringe modtageren eller hans repræsentant følgende dokumenter:
— phytosanitært certifikat.
(6) Uanset EFT C 114 af 29.4.1991, punkt II A 3 c), affattes påskriften således: »Det Europæiske Fællesskab«.
(7) Med henblik på eventuel omladning i andre sække skal leverandøren levere 2 % tomme ekstra sække af samme kvalitet
som de sække, hvori varen er emballeret, med et stort »R« påført efter påskriften.
(8) Ud over bestemmelserne i artikel 14 nr. 3, i forordning (EF) nr. 2519/97 må chartrede fartøjer ikke vare opført på
nogen af de seneste fire kvartalslister over tilbageholdte fartøjer, der offentliggøres i henhold til Paris-memorandummet
om havnestatskontrol (Rådets direktiv 95/21/EF (EFT L 157 af 7.7.1995, s. 1)).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 542/2001
af 20. marts 2001
om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 af 27.
juni 1996 om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for fødevaresikkerheden (1), særlig artikel 24, stk. 1, litra b), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Den nævnte forordning indeholder en liste over de lande
og organer, der kan modtage fællesskabsbistand, og fastsætter de generelle kriterier for transport af fødevarehjælpen ud over fob-stadiet.
Som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af fødevarehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere
vegetabilsk olie.
Disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med
de regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2519/97 af 16. december 1997 om almindelige
bestemmelser for tilvejebringelse af produkter, der i
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 skal
leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (2). Det er
blandt andet nødvendigt at præcisere frister og leverings-

betingelser ved bestemmelsen af de heraf følgende
omkostninger —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i bilaget
anførte modtagere, skal der i Fællesskabet tilvejebringes vegetabilsk olie efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2519/97
og på de i bilaget anførte betingelser.
Leveringen omfatter tilvejebringelse af vegetabilsk olie produceret i Fællesskabet. Tilvejebringelsen kan ikke vedrøre et
produkt, der er fremstillet og/eller emballeret efter proceduren
for aktiv forædling.
Den bydende anses for at være bekendt med de generelle og
særlige betingelser og for at have accepteret dem. Enhver anden
betingelse eller ethvert forbehold i hans bud anses for ikke at
være skrevet.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 166 af 5.7.1996, s. 1.
(2) EFT L 346 af 17.12.1997, s. 23.
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PARTI A, B, C, D og E
1. Aktion nr.: 47/00 (A); 48/00 (B); 49/00 (C); 50/00 (D) og 51/00 (E)
2. Modtager (2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman, Jordan; telex 21170 UNRWA
JO; tlf. (962-6) 586 41 26; fax 586 41 27
3. Modtagerens repræsentant: UNRWA Field Supply and Transport Officer
A + E:
PO Box 19149, Jerusalem, Israel (tlf. (972-2) 589 05 55; telex 26194 UNRWA IL; fax 581 65 64)
B:
PO Box 947, Beirut, Libanon (tlf. (961-1) 84 04 61-7; fax 60 36 83)
C:
PO Box 4313, Damaskus, Syrien (tlf. (963-11) 613 30 35; telex 412006 UNRWA SY; fax 613 30 47)
D:
PO Box 484, Amman, Jordan (tlf. (962-6) 474 19 14/477 22 26; telex 23402 UNRWAJFO JO; fax
474 63 61)
4. Bestemmelsesland: parti A og E: Israel (A: Gaza; E: Vestbredden); parti B: Libanon; parti C: Syrien og parti D:
Jordan.
5. Produkt, der skal tilvejebringes: raffineret solsikkeolie.
6. Samlet mængde (tons netto): 939,6
7. Antal partier: 5 (A: 425,6 tons; B: 167,2 tons; C: 121,6 tons; D: 121,6 tons og E: 103,6 tons)
8. Produktets karakteristika og kvalitet (3) (4) (9): se EFT C 312 af 31.10.2000, s. 1 (D.2)
9. Emballering (7): se EFT C 267 af 13.9.1996, s. 1 (10.7 A og B3)
10. Etikettering eller mærkning (5) (6): se EFT C 114 af 29.4.1991, s. 1 (III A 3).
— sprog, der skal benyttes ved mærkningen: engelsk.
— Yderligere angivelser: NOT FOR SALE
parti D: »Expiry date: …« (fremstillingsdatoen + to år)
11. Den måde, produktet tilvejebringes på: tilvejebringelse af raffineret solsikkeolie produceret i Fællesskabet.
Tilvejebringelsen kan ikke vedrøre et produkt, der er fremstillet og/eller emballeret efter proceduren for aktiv
forædling.
12. Forudset leveringsstadium (8): parti A, C og E: frit lossehavn, »FAS landed« containerterminal; parti B og D: frit
bestemmelsessted.
13. Alternativt leveringsstadium: frit afskibningshavn.
14. a) Afskibningshavn: —
b) Lasteadresse: —
15. Lossehavn: parti A og E: Ashdod; parti C: Lattakia.
16. Bestemmelsessted: UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (D).
— transithavn eller -lager: —
— transportvej over land: —
17. Periode eller sidste dato for levering på det forudsete stadium:
— første frist: parti A, B, C og E: 27.5.2001; parti D: 3.6.2001
— anden frist: parti A, B, C og E: 10.6.2001; parti D: 17.6.2001
18. Periode eller sidste dato for levering på det alternative stadium:
— første frist: 30.4.-13.5.2001
— anden frist: 14.-27.5.2001
19. Frist for indgivelse af bud (klokken 12, Bruxelles-tid):
— første frist: 4.4.2001
— anden frist: 18.4.2001
20. Budsikkerhedens størrelse: 15 EUR/ton.
21. Adresse for indsendelse af bud og budsikkerheder (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard,
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax
(32-2) 296 70 03/296 70 04 (udelukkende)
22. Eksportrestitution: —
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Noter
(1) Yderligere oplysninger: Torben Vestergaard (tlf. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).
(2) Leverandøren retter så hurtigt som muligt henvendelse til modtageren eller hans repræsentant for at aftale, hvilke
forsendelsesdokumenter der er nødvendige.
(3) Leverandøren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende medlemsstat ikke er blevet
overtrådt. Radioaktivitetsattesten skal indeholde oplysning om indholdet af cæsium 134 og 137 og af jod 131.
(4) Leverandøren skal ved varens levering overbringe modtageren eller hans repræsentant følgende dokumenter:
— sanitært certifikat (inklusive »fremstillingsdatoen: …«).
(5) Uanset EFT C 114 af 29.4.1991, punkt III A 3 c), affattes påskriften således: »Det Europæiske Fællesskab«.
(6) Mærkningen skal foretages på tromlernes sideflade (størrelsen af det europæiske flag skal være mindst
150 × 225 mm).
(7) Skal leveres i 20-fods containere. Parti A, C og E: de indgående afskibningsbetingelser skal betragtes som full liner
terms frit lossehavn containerplads og skal forstås som dækkende 15 dage, undtagen lørdage og søn- og helligdage, fri
for demurrage i lossehavnen regnet fra skibets ankomstdato/-tidspunkt. De 15 dage uden demurrage skal tydeligt
angives i konnossementet. Bonafide demurrage, der opkræves med hensyn til containerdeponering ud over de 15 dage
som ovenfor beskrevet, afholdes af UNRWA. UNRWA skal ikke betale/opkræves noget containerdepotgebyr.
Efter overtagelsen af varerne på leveringsstadiet bærer modtageren alle omkostninger ved flytning af containerne til
omladningsstedet uden for havneområdet og ved transport af containerne tilbage til containerpladsen.
Ashdod: forsendelsen foretages i 20-fods containere, der hver især højst må indeholde 17 tons netto.
( ) Ud over bestemmelserne i artikel 14, nr. 3, i forordning (EF) nr. 2519/97 må chartrede fartøjer ikke være opført på
nogen af de seneste fire kvartalslister over tilbageholdte fartøjer, der offentliggøres i henhold til Paris-memorandummet om havnestatskontrol (Rådets direktiv 95/21/EF).
8

(9) Parti C: sundheds- og oprindelsescertifikaterne skal påtegnes af et syrisk konsulat. Det skal fremgå af visumet, at
konsulatsudgifterne og -afgifterne er afviklet.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 543/2001
af 20. marts 2001
om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 af 27.
juni 1996 om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for fødevaresikkerheden (1), særlig artikel 24, stk. 1, litra b), og
ud fra følgende betragtninger:

leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (2). Det er
blandt andet nødvendigt at præcisere frister og leveringsbetingelser ved bestemmelsen af de heraf følgende
omkostninger —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

(1)

Den nævnte forordning indeholder en liste over de lande
og organer, der kan modtage fællesskabsbistand, og fastsætter de generelle kriterier for transport af fødevarehjælpen ud over fob-stadiet.

Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i bilaget
anførte modtagere, skal der i Fællesskabet tilvejebringes hvidt
sukker efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2519/97 og
på de i bilaget anførte betingelser.

(2)

Som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af fødevarehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere
hvidt sukker.

(3)

Disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med
de regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2519/97 af 16. december 1997 om almindelige
bestemmelser for tilvejebringelse af produkter, der i
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 skal

Den bydende anses for at være bekendt med de generelle og
særlige betingelser og for at have accepteret dem. Enhver anden
betingelse eller ethvert forbehold i hans bud anses for ikke at
være skrevet.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 166 af 5.7.1996, s. 1.

(2) EFT L 346 af 17.12.1997, s. 23.
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BILAG
PARTI A, B, C, D og E
1. Aktion nr.: 54/00 (A); 55/00 (B); 56/00 (C); 57/00 (D) og 58/00 (E)
2. Modtager (2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman, Jordan; telex 21170 UNRWA
JO; tlf. (962-6) 586 41 26; fax 586 41 27
3. Modtagerens repræsentant: UNRWA Field Supply and Transport Officer
A + E:
PO Box 19149, Jerusalem, Israel (tlf. (972-2) 589 05 55; telex 26194 UNRWA IL; fax 581 65 64)
B:
PO Box 947, Beirut, Libanon (tlf. (961-1) 84 04 61-7; fax 60 36 83)
C:
PO Box 4313, Damaskus, Syrien (tlf. (963-11) 613 30 35; telex 412006 UNRWA SY; fax 613 30 47)
D:
PO Box 484, Amman, Jordan (tlf. (962-6) 474 19 14/477 22 26; telex 23402 UNRWAJFO JO; fax
474 63 61)
4. Bestemmelsesland: parti A og E: Israel (A: Gaza; E: Vestbredden); parti B: Libanon; parti C: Syrien og parti D:
Jordan.
5. Produkt, der skal tilvejebringes: hvidt sukker (»A« eller »B«-sukker)
6. Samlet mængde (tons netto): 1 900
7. Antal partier: 5 (A: 500 tons; B: 340 tons; C: 280 tons; D: 480 tons og E: 300 tons).
8. Produktets karakteristika og kvalitet (3) (5) (9): se EFT C 312 af 31.10.2000, s. 1 (C.1)
9. Emballering (7): se EFT C 267 af 13.9.1996, s. 1 (11.2 A 1 b), 2 b) og B.4).
10. Etikettering eller mærkning (6): se EFT C 114 af 29.4.1991, s. 1 (V.A.3)
— sprog, der skal benyttes ved mærkningen: engelsk
— yderligere angivelser: NOT FOR SALE
11. Den måde, produktet tilvejebringes på: Fællesskabets marked
12. Forudset leveringsstadium (8) (10): parti A, C og E: frit lossehavn, containerterminal; parti B og D: frit bestemmelsessted
13. Alternativt leveringsstadium: frit afskibningshavn.
14. a) Afskibningshavn: —
b) Lasteadresse: —
15. Lossehavn: parti A og E: Ashdod; parti C: Lattakia
16. Bestemmelsessted: UNRWA warehouse in Beirut (parti B) and Amman (parti D)
— transithavn eller -lager: —
— transportvej over land: —
17. Periode eller sidste dato for levering på det forudsete stadium:
— første frist: parti A, B, C og E: 20.5.2001; parti D: 27.5.2001
— anden frist: parti A, B, C og E: 3.6.2001; parti D: 10.6.2001
18. Periode eller sidste dato for levering på det alternative stadium:
— første frist: 23.4.-6.5.2001
— anden frist: 7.-20.5.2001
19. Frist for indgivelse af bud (klokken 12, Bruxelles-tid):
— første frist: 4.4.2001
— anden frist: 18.4.2001
20. Budsikkerhedens størrelse: 15 EUR/ton.
21. Adresse for indsendelse af bud og budsikkerheder (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard,
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax
(32-2) 296 70 03/296 70 04 (udelukkende)
22. Eksportrestitution (4): restitution, som anvendes den 15.3.2001 fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr.
499/2001 (EFT L 73 af 15.3.2001, s. 6).
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Noter
(1) Yderligere oplysninger: Torben Vestergaard (tlf. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).
(2) Leverandøren retter så hurtigt som muligt henvendelse til modtageren eller hans repræsentant for at aftale, hvilke
forsendelsesdokumenter der er nødvendige.
(3) Leverandøren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende medlemsstat ikke er blevet
overtrådt. Radioaktivitetsattesten skal indeholde oplysning om indholdet af cæsium 134 og 137 og af jod 131.
(4) Kommissionens forordning (EF) nr. 259/98 (EFT L 25 af 31.1.1998, s. 39), er gældende for eksportrestitutionen. Den
i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der omhandles i punkt 22 i dette bilag.
Leverandørens opmærksomhed henledes på artikel 4, stk. 1, sidste afsnit, i nævnte forordning. Der fremsendes kopi
af licensen, så snart udførselsangivelsen er antaget (fax (32-2) 296 20 05).
(5) Leverandøren skal ved varens levering overbringe modtageren eller hans repræsentant følgende dokument.
— sanitært certifikat (inklusive »fremstillingsdatoer: …«).
(6) Uanset EFT C 114, punkt I A 3 c), affattes påskriften således: »Det Europæiske Fællesskab«.
(7) Med henblik på eventuel omladning i andre sække skal leverandøren levere 2 % tomme ekstra sække af samme
kvalitet som de sække, hvori varen er emballeret, med et stort R påført efter påskriften.
(8) Skal leveres i 20-fods containere. Parti A, C og E: de indgående afskibningsbetingelser skal betragtes som full liner
terms frit lossehavn containerplads og skal forstås som dækkende 15 dage, undtagen lørdage og søn- og helligdage,
fri for demurrage i lossehavnen regnet fra skibets ankomstdato/-tidspunkt. De 15 dage uden demurrage skal tydeligt
angives i konnossementet. Bonafide-demurrage, der opkræves med hensyn til containerdeponering ud over de 15
dage som ovenfor beskrevet, afholdes af UNRWA. UNRWA skal ikke betale/opkræves noget containerdepotgebyr.
Efter overtagelsen af varerne på leveringsstadiet bærer modtageren alle omkostninger ved flytning af containerne til
omladningsstedet uden for havneområdet og ved transport af containerne tilbage til containerpladsen.
Ashdod: forsendelsen foretages i 20-fods containere, der hver især højst må indeholde 17 tons netto.
( ) Parti C: sundheds- og oprindelsescertifikaterne skal påtegnes af et syrisk konsulat. Det skal fremgå af visumet, at
konsulatsudgifterne og -afgifterne er afviklet.
9

(10) Ud over bestemmelserne i artikel 14, nr. 3, i forordning (EF) nr. 2519/97 må chartrede fartøjer ikke være opført på
nogen af de seneste fire kvartalslister over tilbageholdte fartøjer, der offentliggøres i henhold til Paris-memorandummet om havnestatskontrol (Rådets direktiv 95/21/EF af 19. juni 1995 (EFT L 157 af 7.7.1995, s. 1)).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 544/2001
af 20. marts 2001
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår ekstra
finansiel støtte til driftsfonde
vedrøre fastsættelsen af et niveau for fællesskabsstøtten
svarende til det hidtidige niveau inden for EF-støtterammen.

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), særlig artikel 48, og

(4)

Da bestemmelsen i artikel 56 i forordning (EF) nr. 1257/
1999 er anvendt fra den 1. januar 2000, bør denne
forordnings bestemmelser gælde for støtte ydet for årlige
perioder begyndende fra nævnte dato.

ud fra følgende betragtninger:

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

Ifølge artikel 15, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2200/96
kan medlemsstaterne få adgang til at yde producentorganisationerne en national finansiel støtte, som lægges til
driftsfonden. Medlemsstaterne kan anmode Fællesskabet
om delvis refusion af denne ekstra støtte.

(1)

Den måde, denne støtte skal finansieres på ifølge artikel
52 i forordning (EF) nr. 2200/96, blev ændret med
virkning fra den 1. januar 2000 ved Rådets forordning
(EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklingsog Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring
og ophævelse af visse forordninger (3). Støtten skal for
fremtiden betragtes som en intervention til regulering af
landbrugsmarkedet efter artikel 1, stk. 2, litra b), i
Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999
om finansiering af den fælles landbrugspolitik (4).

(2)

Der bør derfor fastsættes gennemførelsesbestemmelser
for at bringe finansieringsmåden i overensstemmelse
med denne nye situation. Bestemmelserne bør specielt

(3)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Udgifterne omhandlet i artikel 15, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2200/96 finansieres af EUGFL, Garantisektionen, i
et omfang svarende til 50 % af den finansielle støtte ydet til
producentorganisationen.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den gælder for støtte ydet for årlige perioder begyndende efter
den 1. januar 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

297
328
160
160

af
af
af
af

21.11.1996, s. 1.
23.12.2000, s. 2.
26.6.1999, s. 80.
26.6.1999, s. 103.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 545/2001
af 20. marts 2001
om ændring af forordning (EF) nr. 1623/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer
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 33,
og
ud fra følgende betragtninger:
Artikel 46, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr.
1623/2000 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
2786/2000 (4), omhandler visse gennemførelsesbestemmelser for levering af biprodukter fra vinfremstilling til
forsøg. Bestemmelserne er ikke tilstrækkeligt klare og
bør derfor omformuleres.

(1)

(2)

Artikel 64, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1623/2000,
omhandler visse gennemførelsesbestemmelser for støtte
til oplagring af den alkohol, der er fremkommet ved
destillation, jf. artikel 29 i forordning (EF) nr. 1493/
1999. Bestemmelserne er ikke tilstrækkeligt klare og bør
derfor omformuleres.

(3)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Artikel 46, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EF) nr.
1623/2000, affattes således:
»For producenter, der leverer deres vin eller biprodukter for
at deltage i et forsøg som kontrolleres af medlemsstaterne,
gælder bestemmelserne i artikel 45, 46 og 47, og støtten til
den person, som er bemyndiget til at foretage forsøget, er
på 0,277 EUR/% vol./hl.«
2.
Artikel 64, stk. 3, første afsnit, andet og tredje led, i
forordning (EF) nr. 1623/2000 erstattes af følgende:
»— i mindst 6 måneder og i højst 12 måneder i perioden
fra den 1. december i det indeværende produktionsår
indtil den 30. november i det efterfølgende produktionsår.
For vinproduktionsåret 2000/01 kan den sekundære støtte
dog udbetales i mindst 6 måneder og i højst 12 måneder
for støtteansøgninger, som indsendes i perioden fra den 1.
december 2000 indtil den 30. maj 2001.«
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 20. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

179
328
194
323

af
af
af
af

14.7.1999, s. 1.
23.12.2000, s. 2.
31.7.2000, s. 45.
20.12.2000, s. 4.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 546/2001
af 20. marts 2001
om ændring af forordning (EF) nr. 180/2001, der fraviger gennemførelsesbestemmelserne til Rådets
forordning (EF) nr. 1251/1999 for så vidt angår jordudtagning som følge af ugunstige vejrforhold i
visse områder i Fællesskabet
som forskriftsmæssigt udtaget af produktion, hvis
producenten godtgør, at de gældende betingelser er
opfyldt.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 af
17. maj 1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder (1), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1672/2000 (2), særlig artikel 9, og
ud fra følgende betragtninger:
Arealbetaling efter den generelle ordning, der er
omhandlet i artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1251/
1999, forudsætter, at ansøgerne forpligter sig til at
udtage arealer af produktionen.

(1)

I gennemførelsesbestemmelserne i Kommissionens
forordning (EF) nr. 2316/1999 (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2860/2000 (4), er det fastsat, at
udtagningsperioden begynder senest den 15. januar, og
at landbrugsproduktion ikke er tilladt på udtagne arealer.

(2)

Som følge af ugunstige vejrforhold har producenterne
ved Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2001 om
fravigelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2316/
1999 (5) fået tilladelse til at høste visse afgrøder senest
den 28. februar 2001 og kartofler og roer senest den 31.
marts 2001, idet de pågældende arealer fortsat betragtes

(3)

(4)

Som følge af vedvarende regn i visse områder i Fællesskabet bør denne forlængelse af fristen til den 31. marts
også gælde for alle afgrøder, der normalt skal høstes
inden januar.

(5)

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

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Artikel 1, andet led, i forordning (EF) nr. 180/2001 affattes
således:
»— afgrøden blev høstet senest den 31. marts 2001«.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den anvendes fra den 15. januar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. 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

160 af 26.6.1999, s. 1.
193 af 29.7.2000, s. 13.
280 af 30.10.1999, s. 43.
332 af 28.12.2000, s. 63.
27 af 30.1.2001, s. 15.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 547/2001
af 20. marts 2001
om anvendelse af en reduktionskoefficient på restitutionslicenser for varer, som ikke er opført i
traktatens bilag I, i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000
beløbsgrænsen i artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr.
1520/2000.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6.
december 1993 om en ordning for handelen med visse varer
fremstillet af landbrugsprodukter (1), senest ændret ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 2580/2000 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/
2000 af 13. juli 2000 om fastsættelse af fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutionsordningen og af kriterier
for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i
traktatens bilag I (3), som ændret ved forordning (EF) nr. 2390/
2000 (4), særlig artikel 8, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
Det samlede beløb for de ansøgninger om restitutionslicenser, der gælder fra den 1. april 2001, overstiger

(1)

(2)

Der bør derfor anvendes en reduktionskoefficient,
beregnet efter metoden i artikel 8, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1520/2000, på beløbene for de licenser,
der gælder fra den 1. april 2001, jf. artikel 8, stk. 6, i
Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Der anvendes en reduktionskoefficient på 0,22 på beløbene for
de ansøgninger om restitutionslicenser, der gælder fra den 1.
april 2001.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

318
298
177
276
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af

20.12.1993, s. 18.
25.11.2000, s. 5.
15.7.2000, s. 1.
28.10.2000, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 548/2001
af 20. marts 2001
om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren
handel, og som også tager hensyn til karakteren af
udførslen af disse produkter, samt til deres betydning på
nuværende tidspunkt.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 2916/95 (2), særlig artikel 8, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2777/75
kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne inden for Fællesskabet for de produkter, som er
nævnt i artikel 1, stk. 1, i forordningen, udlignes ved en
eksportrestitution.
Anvendelsen af disse regler og kriterier på den nuværende markedssituation inden for fjerkrækødssektoren
fører til at fastsætte restitutionen til et beløb, som gør
det muligt for Fællesskabet at deltage i den internationale

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Kodefortegnelsen over de produkter, ved hvis udførsel den i
artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2777/75 omhandlede restitution ydes, samt restitutionsbeløbene fastsættes som angivet i
bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77.
(2) EFT L 305 af 19.12.1995, s. 49.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. marts 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren
Produktkode

Destination

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990

V01
V01
V01

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

20,00
20,00
20,00

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning
(EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2000 (EFT L 243 af
28.9.2000, s. 14).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
V01 Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Yemen,
Libanon, Irak, Iran.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 549/2001
af 20. marts 2001
om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af
forordning (EF) nr. 1484/95
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som
bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød
og æg og ægalbumin er baseret på, at de repræsentative
priser bør ændres under hensyn til prisudsving efter
oprindelse. De repræsentative priser bør derfor offentliggøres.

(3)

Af hensyn til markedssituationen bør ændringen
gennemføres snarest.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i
overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1516/
96 (2), særlig artikel 5, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (3), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 2916/95 (4), særlig artikel 5, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 af
29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for
ægalbumin og mælkealbumin (5), senest ændret forordning (EF)
nr. 2916/95, særlig artikel 3, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (6),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 296/2001 (7), er
der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for
tillægsimport og repræsentative priser for fjerkrækød og
æg og ægalbumin.

(1)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som vist i bilaget
til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. marts 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2001.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L

282 af 1.11.1975, s. 49.
189 af 30.7.1996, s. 99.
282 af 1.11.1975, s. 77.
305 af 19.12.1995, s. 49.
282 af 1.11.1975, s. 104.
145 af 29.6.1995, s. 47.
43 af 14.2.2001, s. 16.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 20. marts 2001 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg
og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95
»BILAG I
Repræsentativ pris
(EUR/100 kg)

Sikkerhed ifølge
artikel 3, stk. 3
(EUR/100 kg)

Oprindelse
(1)

KN-kode

Varebeskrivelse

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus
domesticus, frosne

295,7

1

01

0207 14 70

Andre stykker af høns, frosset

280,0

1

01

(1) Importens oprindelse:
01 Brasilien.«
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 550/2001
af 20. marts 2001
om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet
telsen af verdensmarkedsprisen for egreneret bomuld af
hensyn til forskelle, der er begrundet i det leverede
produkts kvalitet eller udbuddenes og noteringernes art.
Disse justeringer er fastsat i artikel 2 i forordning (EØF)
nr. 1201/89.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse,
særlig stk. 3 og 10 i protokol 4 om bomuld, senest ændret ved
Rådets forordning (EF) nr. 1553/95 (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1554/95 af 29.
juni 1995 om fastsættelse af almindelige regler for støtteordningen vedrørende bomuld og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2169/81 (2), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1419/98 (3), særlig artikel 3, 4 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge artikel 3 i forordning (EF) nr. 1554/95 fastsættes
der en verdensmarkedspris for ikke-egreneret bomuld
regelmæssigt på grundlag af de konstaterede verdensmarkedspriser for egreneret bomuld under hensyntagen
til det historiske forhold mellem den fastlagte verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris
for ikke-egreneret bomuld. Det historiske forhold blev
fastlagt i artikel 1, stk. 2, i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 1201/89 af 3. maj 1989 om gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for bomuld (4), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1624/1999 (5). Hvis
verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes, fastlægges
prisen på grundlag af den sidste fastsatte frist.

(1)

I henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 1554/95
fastsættes verdensmarkedsprisen for egreneret bomuld
for et produkt med visse egenskaber under hensyntagen
til de højeste udbud og noteringer på verdensmarkedet
blandt dem, der anses for at være repræsentative for
markedets faktiske tendens. Med henblik på denne fastsættelse udarbejdes der et gennemsnit for de udbud og
noteringer, der konstateres på en eller flere europæiske
børser for et produkt leveret cif en nordeuropæisk havn
fra de forskellige leverandørlande, der anses for at være
mest repræsentative for den internationale handel. Der
er dog fastsat justeringer af disse kriterier ved fastsæt-

(2)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

148
148
190
123
192

af
af
af
af
af

30.6.1995, s. 45.
30.6.1995, s. 48.
4.7.1998, s. 4.
4.5.1989, s. 23.
24.7.1999, s. 39.

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier fører til fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret
bomuld på nedennævnte niveau.

(4)

Ifølge artikel 5, stk. 3a, andet afsnit, i forordning (EF) nr.
1554/95 er det fastsat, at forskuddet på støtten er lig
med målprisen nedsat med verdensmarkedsprisen samt
et fradrag, der beregnes efter den formel, der anvendes
ved overskridelse af den maksimale garantimængde, men
på grundlag af en omvurdering af produktionen af ikkeegreneret bomuld, forhøjet med 7,5 %. Omvurderingen
af produktionen i produktionsåret 2000/01 og den
tilsvarende procentsats for forhøjelsen blev fastsat ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 2714/2000 (6). Det
forhold, at denne beregningsmetode anvendes, medfører,
at forskuddet pr. medlemsstat fastsættes som anført
nedenfor —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som
omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1554/95 fastsættes
til 32,200 EUR/100 kg.
2.
Forskuddet på støtten som omhandlet i artikel 5, stk. 3a,
andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1554/95 fastsættes til:
— 59,537 EUR/100 kg for Spanien
— 35,088 EUR/100 kg for Grækenland
— 74,100 EUR/100 kg for de øvrige medlemsstater.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 21. marts 2001.
(6) EFT L 313 af 13.12.2000, s. 7.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. 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 19. marts 2001
om ændring af Rådets forretningsorden
(2001/216/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 207, stk. 3, og
ud fra følgende betragtning:
Artikel 24 i Rådets forretningsorden (1) bør ændres —
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Fra den 13. marts 2001 affattes artikel 24 i Rådets forretningsorden således:
»Artikel 24
Sikkerhed
Sikkerhedsforskrifterne vedtages af Rådet med kvalificeret flertal.«
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2001.
På Rådets vegne
A. LINDH

Formand

(1) EFT L 149 af 23.6.2000, s. 21.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 13. december 2000
om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at yde støtte til kulindustrien i perioden 17. april
til 31. december 2000
(meddelt under nummer K(2000) 4056)
(Kun den engelske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2001/217/EKSF)
artikel 1 i beslutning nr. 3632/93/EKSF, og Kommissionen skal derfor træffe beslutning om disse foranstaltninger i henhold til artikel 9, stk. 4. Kommissionens godkendelse er betinget af, at foranstaltningerne
stemmer overens med de generelle mål og kriterier i
beslutningens artikel 2 og de særlige kriterier i beslutningens artikel 3, og at de er forenelige med fællesmarkedets funktion. Efter beslutningens artikel 9, stk. 6, skal
Kommissionen desuden vurdere, om de pågældende
foranstaltninger er forenelige med den plan for modernisering, rationalisering og omstrukturering af den britiske
kulindustri, som Kommissionen godkendte ved sin
beslutning af 15. november 2000.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Kul- og Stålfællesskab,
under henvisning til Kommissionens beslutning nr. 3632/93/
EKSF af 28. december 1993 om fællesskabsordningen for statsstøtte til kulindustrien (1), særlig artikel 2, stk. 1, og artikel 9,
under henvisning til Kommissionens beslutning 2001/114/
EKSF af 15. november 2000 om plan for modernisering, rationalisering og omstrukturering af Det Forenede Kongeriges
kulindustri for perioden 17. april 2000 til 23. juli 2002 (2), og
ud fra følgende betragtninger:

I
(1)

(2)

Ved brev af 15. november 2000 gav den britiske regering, jf. artikel 9, stk. 1, i beslutning nr. 3632/93/EKSF,
Kommissionen meddelelse om en støtteforanstaltning,
som den havde til hensigt at iværksætte til fordel for
kulindustrien i 2000, nærmere bestemt for perioden 17.
april til 31. december 2000.

(4)

Det beløb på 17,462 mio. GBP som den britiske regering påtænker at tildele produktionsenheden Longannet
Mine, jf. artikel 3 i beslutning nr. 3632/93/EKSF, skal
dække en del af forskellen mellem produktionsomkostningerne og den salgspris, som de kontraherende parter
frit har aftalt under hensyntagen til betingelserne på
verdensmarkedet for kul af tilsvarende kvalitet fra tredjelande.

(5)

Ifølge oplysningerne fra den britiske regering skal den
planlagte støtte gøre det muligt for den pågældende
produktionsenhed at forbedre sin økonomiske levedygtighed gennem en reduktion af produktionsomkostningerne. Sidstnævnte, som i 1998 androg 43 GBP/tce (ton
kulækvivalent), målt i 1999-priser, antages at ville falde
til 35 GBP/tce i 2002. Forbedringen af produktionsenhedens økonomiske levedygtighed skulle i øvrigt fortsætte efter 2002, idet produktionsomkostningerne, målt
i 1999-priser, forventes at ville falde til 31 GBP/tce i
2004.

På baggrund af oplysningerne fra den britiske regering
skal Kommissionen i henhold til beslutning nr. 3632/
93/EKSF tage stilling til følgende økonomiske foranstaltning:
— Ydelse af driftsstøtte, i alt 17,462 mio. GBP, til
dækning af driftstabene i produktionsenheden
Longannet Mine, som tilhører virksomheden Mining
(Skotland) Ltd, i perioden 17. april til 31. december
2000.

(3)

II

De økonomiske foranstaltninger, som den britiske regering påtænker at iværksætte til fordel for førnævnte
produktionsenhed, falder ind under bestemmelserne i

(1) EFT L 329 af 30.12.1993, s. 12.
(2) EFT L 43 af 14.2.2001, s. 27.

L 81/32
(6)

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

På den britiske regerings anmodning har en uafhængig
ekspert udarbejdet en teknisk rapport for at vurdere, om
den af Longannet Mine forelagte omstruktureringsplan
åbner mulighed for at forbedre produktionsenhedens
økonomiske levedygtighed og nå de i foregående afsnit
nævnte mål. Eksperten har ved udarbejdelsen af
rapporten taget hensyn til de geologiske og tekniske
vilkår for produktionsenhedens drift, først og fremmest
kvaliteten af det producerede kul.

III

(9)

Det fremgår af rapportens konklusioner, at den af
Longannet Mine forelagte omstruktureringsplan er
konsekvent og realistisk, og at den vil gøre det muligt
for produktionsenheden at bringe sine produktionsomkostninger ned på det forventede niveau.

(8)

Ifølge den af den britiske regering vedtagne moderniserings-, rationaliserings- og omstruktureringsplan, som
beslutningen af 15. november 2000 refererer til, har en
produktionsenhed mulighed for at forbedre sin økonomiske levedygtighed, hvis produktionsomkostningerne
ikke overstiger 1,15 GBP/GJ (1) i 2002. En produktionsenhed, hvis forventede omkostninger overstiger dette
loft, kan dog få støtte, hvis den kan bevise, at den —
bl.a. på grund af en meget høj produktkvalitet — vil
kunne sælge det kul, den producerer, til en højere pris
end den standardpris, der opnås af andre producenter,
og dermed vil være i stand til at dække sine højere
omkostninger. Dette er tilfældet med Longannet Mine,
hvis produktionsomkostninger i 2002 forventes at blive
dækket fuldtud af de forventede indtægter, selv om
omkostningerne ligger lidt over det fastsatte loft. Det
kul, der produceres i Longannet, er af meget høj kvalitet,
navnlig på grund af det lave svovlindhold, og skulle
derfor kunne sælges til en meget fordelagtig pris.

I betragtning af ovenstående mener den britiske regering,
at den af Longannet Mine forelagte omstruktureringsplan vil føre til en forbedring af produktionsenhedens
økonomiske levedygtighed. Den forventede reduktion af
produktionsomkostningerne skulle sammen med
indtægtsniveauet gøre det muligt for Longannet Mine at
fortsætte driften uden offentlig støtte fra 2002.

Ifølge virksomhedens finansielle overslag skulle
Longannet Mine kun modtage en meget begrænset eller
slet ingen støtte i 2002. Overslagene viser i øvrigt, at
produktionsomkostningerne skulle fortsætte med at
falde også efter 2002 og føre til en yderligere reduktion
på ca. 4 GBP/tce senest i 2004.
(1) 1 tce = 29,302 GJ.

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i beslutning
nr. 3632/93/EKSF skal den støtte, som den britiske regering påtænker at yde Longannet Mine, forbedre virksomhedens økonomiske levedygtighed gennem en reduktion
af produktionsomkostningerne. Formålet med støtten er
at gøre virksomheden mere konkurrencedygtig, således
at den senest i 2002 vil være i stand til at producere kul
uden offentlig støtte af nogen art.
Den af virksomheden forelagte plan, navnlig det forhold,
at den for omstruktureringen nødvendige økonomiske
støtte er af midlertidig karakter, vil åbne mulighed for en
gradvis nedsættelse af støtten i overensstemmelse med
artikel 2, stk. 1, første led, i beslutningen.

(10)
(7)

21.3.2001

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i beslutning
nr. 3632/93/EKSF overstiger den anmeldte støtte pr. ton
ikke forskellen mellem produktionsomkostningerne og
de forventede indtægter, beregnet på grundlag af de
finansielle oplysninger for støtteperioden, dvs. perioden
17. april til 31. december 2000.
Kommissionen bemærker, at Mining (Skotland) Ltds
revisorer har bekræftet, at de af den britiske regering
fremsendte finansielle oplysninger vedrørende de tre
regnskabsår, der dækker perioden fra 1. april 1997 til
31. marts 2000, stemmer overens med virksomhedens
regnskaber. Revisorerne har endvidere bekræftet, at overslagene er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsprincipper, der blev anvendt i marts 2000.

(11)

Af oplysningerne fra den britiske regering fremgår det
endvidere, at driftsstøtten pr. ton ikke er af en sådan
størrelse, at den resulterer i, at priserne for EF-kul
kommer til at ligge under priserne for kul af tilsvarende
kvalitet fra tredjelande, jf. artikel 3, stk. 1, tredje led, i
beslutning nr. 3632/93/EKSF.

(12)

I forbindelse med anmeldelsen af den moderniserings-,
rationaliserings- og omstruktureringsplan, som var
genstand for Kommissionens beslutning af 15.
november 2000, oplyste den britiske regering endvidere,
at et samlet udgiftsoverslag for den planlagte støtte til
Longannet Mine var opført på de offentlige budgetter i
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i beslutning nr.
3632/93/EKSF.

(13)

På baggrund af ovenstående og på grundlag af oplysningerne fra den britiske regering mener Kommissionen, at
den støtte, som den britiske regering påtænker at yde
produktionsenheden Longannet Mine for perioden 17.
april til 31. december 2000, er forenelig med beslutning
nr. 3632/93/EKSF, særlig artikel 2 og 3.
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(14)

(15)

(16)

I henhold til artikel 3, stk. 1, andet led, og artikel 9, stk.
2 og 3, i beslutning nr. 3632/93/EKSF skal
Kommissionen kontrollere, at den godkendte støtte
udelukkende anvendes til de i beslutningens artikel 3
nævnte formål. Den britiske regering oplyser senest den
30. september 2001 støttelsen af den faktisk udbetalte
støtte i 2000 og gør rede for eventuelle reguleringer i
forhold til de oprindeligt oplyste beløb. Denne årlige
opgørelse skal desuden indeholde alle de oplysninger,
der er nødvendige for at kontrollere, at kriterierne i den
nævnte artikel er opfyldt.
Den britiske regering begrunder eventuelle afvigelser fra
den moderniserings-, rationaliserings- og omstruktureringsplan, som var genstand for Kommissionens beslutning af 15. november 2000, samt afvigelser fra de
økonomiske og finansielle overslag, som blev anmeldt til
Kommissionen den 15. november 2000. Hvis det viser
sig, at betingelserne i artikel 3, stk. 2, i beslutning nr.
3632/93/EKSF ikke kan opfyldes, foreslår den britiske
regering Kommissionen de nødvendige korrigerende
foranstaltninger.
De britiske myndigheder skal endvidere sikre, at støtten
ikke fordrejer konkurrencen eller medfører forskelsbehandling af kulproducenterne, kulopkøberne eller
kulforbrugerne i Fællesskabet —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Den britiske regering bemyndiges til at yde driftsstøtte på
17,462 mio. GBP, jf. artikel 3 i beslutning nr. 3632/93/EKSF,
til produktionsenheden Longannet Mine, som tilhører virksom-

L 81/33

heden Mining (Skotland) Ltd, for perioden 17. april til 31.
december 2000.
Artikel 2
I overensstemmelse med EKSF-traktatens artikel 86 forpligter
den britiske regering sig til at træffe alle egnede almindelige og
særlige forholdsregler for at sikre opfyldelsen af de forpligtelser,
der følger af denne beslutning. Den britiske regering sikrer, at
den godkendte støtte udelukkende anvendes til de angivne
formål, og at ethvert ubrugt, utilstrækkeligt udnyttet eller ukorrekt anvendt beløb vedrørende et af de elementer, der er nævnt
i denne beslutning, tilbagebetales til den.
Artikel 3
Den britiske regering fremsender senest den 30. september
2001 en opgørelse over de udbetalinger, der har fundet sted i
regnskabsåret 2000, samt de specifikke oplysninger, der er
nævnt i artikel 9 i beslutning nr. 3632/93/EKSF.
Artikel 4
Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2000.
På Kommissionens vegne
Loyola DE PALACIO

Næstformand
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 12. marts 2001
om et krav til medlemsstaterne om midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) for så vidt
angår andre områder i Portugal end dem, hvor den vides ikke at forekomme
(meddelt under nummer K(2001) 692)
(2001/218/EF)
udryddelsesprogrammet. Kontrol har dog vist, at der
stadig findes træer med symptomer på angreb af fyrretræsnematoden i det område, hvor det er kendt, at den
tidligere forekom.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000
om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning
inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, og

(7)

I forbindelse med officiel kontrol, der er gennemført af
andre medlemsstater, af træ, isoleret bark og planter af
Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus
L., Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr. med oprindelse i
disse lande, har analyseresultaterne for de udtagne
prøver ikke vist tilstedeværelse af fyrretræsnematoden.

(8)

Det er derfor nødvendigt, at Portugal fortsat anvender
særlige foranstaltninger. Det kan også blive nødvendigt
for de øvrige medlemsstater fortsat at anvende supplerende foranstaltninger for at beskytte sig mod denne
risiko.

(9)

De ovennævnte foranstaltninger bør vedrøre flytning af
træ, isoleret bark og værtsplanter inden for afgrænsede
områder i Portugal og fra sådanne områder til andre
områder i Portugal og til de øvrige medlemsstater.

(10)

Det er også nødvendigt, at Portugal fortsat træffer foranstaltninger til at bekæmpe spredning af fyrretræsnematoden med henblik på udryddelse.

(11)

Hasteforanstaltningernes virkning vil blive vurderet
løbende i 2001/2002, navnlig på grundlag af oplysninger fra Portugal og de øvrige medlemsstater. Hvis det
viser sig, at de i denne beslutning nævnte hasteforanstaltninger ikke er tilstrækkelige til at hindre indslæbning
af fyrretræsnematoden eller ikke er blevet overholdt, bør
der forudses strengere eller alternative foranstaltninger.

(12)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Plantesundhed —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Hvis en medlemsstat mener, at der er overhængende
risiko for indslæbning på dens område fra en anden
medlemsstat af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden), kan den
midlertidigt træffe alle nødvendige supplerende foranstaltninger for at beskytte sig mod denne risiko.
Den 25. juni 1999 underrettede Portugal de øvrige
medlemsstater og Kommissionen om, at der var konstateret angreb af fyrretræsnematoden på nogle prøver fra
fyrretræer med oprindelse på dets område. Af supplerende rapporter fra Portugal fremgik det, at flere prøver
fra fyrretræer viste yderligere angreb.

(3)

Den 29. september 1999 vedtog Sverige på grundlag af
de ovennævnte oplysninger visse supplerende foranstaltninger, herunder særlig varmebehandling og anvendelse
af et plantepas, for alt træ fra Portugal for at øge beskyttelsen mod indslæbning af fyrretræsnematoden fra
Portugal.

(4)

Det har hidtil ikke været muligt at identificere smittekilden, selv om noget tyder på, at smitten sandsynligvis
spredes via emballagemateriale.

(5)

Kommissionens beslutning 2000/58/EF (2) bemyndigede
medlemsstaterne til midlertidigt at træffe supplerende
foranstaltninger mod spredning af fyrretræsnematoden
for så vidt angår andre områder i Portugal end dem,
hvor den vides ikke at forekomme.

(6)

Ifølge Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets vurdering
fra maj og oktober 2000 og supplerende oplysninger fra
Portugal er der tilsyneladende sket en forbedring af plantesundhedssituationen som følge af iværksættelsen af

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.
(2) EFT L 21 af 26.1.2000, s. 36.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
I denne beslutning anvendes:
— »fyrretræsnematoden« for Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
et Buhrer) Nickle et al.
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— »modtageligt træ og modtagelig bark« for træ og isoleret
bark af nåletræer (Coniferales) bortset fra Thuja L.
— »modtagelige planter« (dog ikke frugter og frø) for planter af
Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.,
Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr.
Artikel 2
Indtil 28. februar 2002 sørger Portugal for, at de betingelser,
der er angivet i bilaget til denne beslutning, opfyldes for så vidt
angår modtageligt træ, modtagelig bark og modtagelige planter,
som skal flyttes inden for eller fra områder i Portugal, der er
afgrænset og defineret efter artikel 5, til andre områder i
Portugal eller til andre medlemsstater.
Betingelserne i punkt 1 i bilaget til denne beslutning gælder
kun for sendinger, der afsendes fra de afgrænsede områder i
Portugal efter den 28. februar 2001.
Artikel 3
Ved udførsel fra Portugal til de øvrige medlemsstater kan disse:
a) kontrollere sendinger af modtageligt træ, modtagelig bark
og modtagelige planter fra afgrænsede områder i Portugal,
der indføres på deres område, for at fastslå, om der er
tilstedeværelse af fyrretræsnematoden
b) tage yderligere passende skridt med henblik på at gennemføre officiel kontrol af sådanne sendinger for at sikre sig, at
de opfylder de betingelser, der er angivet i bilaget til denne
beslutning.
Artikel 4
Medlemsstaterne gennemfører officiel kontrol af modtageligt
træ, modtagelig bark og modtagelige planter med oprindelse i
deres lande for at fastslå, om der er tegn på angreb af fyrretræsnematoden.
Uanset bestemmelserne i artikel 16, stk. 1, i direktiv 2000/
29/EF skal resultater af den kontrol, der er omhandlet i første
afsnit, meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen
senest 15. november 2001, hvis de viser tilstedeværelse af
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fyrretræsnematoden i områder, hvor den ikke tidligere
forekom.
Artikel 5
Portugal præciserer på grundlag af den kontrol, der er
omhandlet i artikel 4, i hvilke områder fyrretræsnematoden
vides ikke at forekomme og afgrænser områder (i det følgende
benævnt afgrænsede områder) bestående af en del, hvor fyrretræsnematoden vides at forekomme, og en del, der skal fungere
som stødpudezone, med en bredde på mindst 20 km omkring
den første del.
Kommissionen opstiller en liste over »områder«, hvor fyrretræsnematoden vides ikke at forekomme, og tilsender Den Stående
Komité for Plantesundhed og medlemsstaterne denne liste.
Områder i Portugal, der ikke er medtaget på denne liste,
betragtes som afgrænsede områder.
Den områdeliste, der er omhandlet i andet afsnit, første
punktum, revideres af Kommissionen på grundlag af resultaterne af den kontrol, der er omhandlet i artikel 4, andet afsnit,
og resultater, der indberettes efter artikel 16, stk. 1, i direktiv
2000/29/EF.
Artikel 6
Denne beslutning tages op til revision senest den 15. december
2001.
Artikel 7
Beslutning 2000/58/EF ophæves herved med virkning fra
ikrafttrædelsesdatoen for nærværende beslutning.
Artikel 8
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2001.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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Med henblik på anvendelsen af artikel 2 skal følgende bestemmelser efterleves:
1) Med forbehold af bestemmelserne i punkt 2 vedrørende flytninger fra afgrænsede områder til ikke-afgrænsede områder
i Portugal eller til de øvrige medlemsstater:
a) skal modtagelige planter være ledsaget af et plantepas, som er udfærdiget og udstedt i henhold til Kommissionens
direktiv 92/105/EØF (1).
— efter at planterne er blevet officielt undersøgt og fundet fri for tegn eller symptomer på angreb af fyrretræsnematoden, og
— efter at der ikke er iagttaget symptomer på angreb af fyrretræsnematoden på produktionsstedet eller i dets
umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode
b) modtageligt træ og isoleret bark, dog ikke træ i form af:
— flis, spåner og affald, som helt eller delvis kommer fra disse nåletræer
— pakkasser, tremmekasser eller tromler
— lastpaller og lignende
— stuvholt, afstandsklodser og -ribber
men inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, skal ledsages af det plantepas, der er nævnt i punkt 1,
litra a) ovenfor, efter at træet eller den isolerede bark ved en passende varmebehandling har opnået en kernetemperatur på mindst 56 °C i 30 minutter, således at det er fri for levende fyrretræsnematoder
c) modtageligt træ i form af flis, spåner og affald, der helt eller delvist hidrører fra disse nåletræer, skal være ledsaget af
det nævnte plantepas efter at have været underkastet passende rygning for at sikre, at det er fri for levende
fyrretræsnematoder
d) modtageligt træ i form af stuvholt, afstandsklodser og -ribber, inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige
runding, skal:
— afbarkes
— være fri for insekthuller med en diameter på over 3 mm, og
— have et vandindhold på under 20 % i tørstoffet på fremstillingstidspunktet
e) modtageligt træ i form af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende, lastpaller og lignende samt pallerammer
skal, hvadenten de anvendes ved transport af alle slags genstande eller ej, enten underkastes en passende
varmebehandling, således at der opnås en kernetemperatur på mindst 56 °C i 30 minutter, trykimprægneres eller
ryges for at sikre, at det er fri for levende fyrretræsnematoder. Det skal desuden enten være forsynet med mærkning,
hvoraf det fremgår, at det har gennemgået officielt godkendt behandling, samt hvor og af hvem det er blevet
behandlet, eller være ledsaget af det nævnte plantepas med angivelse af de gennemførte foranstaltninger.
2) I tilfælde af flytninger inden for afgrænsede områder i Portugal:
a) Modtagelige planter:
— der er dyrket på produktionssteder, hvor der på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed ikke er
iagttaget symptomer på fyrretræsnematoden siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode, og fundet
fri for tegn eller symptomer på angreb af fyrretræsnematoden under officielle inspektioner, skal være ledsaget af
det nævnte plantepas, når de flyttes fra produktionsstedet
— der er dyrket på produktionssteder, hvor der på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed er iagttaget
symptomer på angreb af fyrretræsnematoden siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode, eller
identificeret som angrebet af fyrretræsnematoden, må ikke flyttes fra produktionsstedet og skal destrueres ved
brænding
— der er dyrket på steder som f.eks. skove og offentlige eller private haver, som er enten identificeret som angrebet
af fyrretræsnematoden eller viser symptomer på dårlig sundhedstilstand i indsatsområder, skal:
— hvis de identificeres som angrebne i perioden 1. november til 1. april: fældes inden for den periode, eller
— hvis de identificeres som angrebne i perioden 2. april til 31. oktober: fældes omgående, og
— hvis de lokaliseres i den del af de afgrænsede områder, der er udpeget som stødpudezoner efter artikel 5:
kontrolleres for tilstedeværelse af fyrretræsnematoden. Hvis tilstedeværelsen bekræftes, ændres de afgrænsede områder i overensstemmelse hermed
(1) EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22.

21.3.2001

21.3.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

b) i perioden mellem den 1. november og den 1. april skal modtageligt træ i form af rundtræ eller savskåret træ, med
eller uden bark, inklusive træ, der ikke har bibeholdt sin naturlige runding:
i) og som hidrører fra træer, som er konstateret angrebet af fyrretræsnematoden eller befinder sig i indsatsområder
eller viser symptomer på dårlig sundhedstilstand, inden den 2. april enten:
— destrueres under officiel kontrol på passende steder ved brænding, eller
— under officiel kontrol flyttes til enten:
— en forarbejdningsvirksomhed med henblik på fremstilling af flis og anvendelse i den pågældende
virksomhed, eller
— en industrivirksomhed med henblik på anvendelse som brændselstræ i denne virksomhed, eller
— en forarbejdningsvirksomhed, hvor det pågældende træ enten:
— varmebehandles, så der opnås en kernetemperatur på mindst 56 °C i 30 minutter, eller
— flishugges eller ryges for at sikre, at det er fri for levende fyrretræsnematoder
ii) og som hidrører fra andre træer end dem, der er nævnt i nr. i), enten:
kontrolleres officielt for tilstedeværelse af fyrretræsnematoden og Monochamus spp.; hvis tilstedeværelsen
bekræftes, er træet omfattet af bestemmelserne i nr. i); hvis tilstedeværelsen ikke bekræftes, kan træet under
officiel kontrol flyttes til en forarbejdningsvirksomhed med henblik på videre anvendelse som bygningstømmer
eller undtagelsesvis under officiel kontrol flyttes til forarbejdningsvirksomheder, der er meddelt Kommissionen,
og som er beliggende i ikke-afgrænsede områder i Portugal. Her skal træet i perioden mellem den 1. november
og den 1. april enten:
— varmebehandles, så der opnås en kernetemperatur på mindst 56 °C i 30 minutter. Yderligere flytning af dette
varmebehandlede træ er tilladt, når det er ledsaget af det nævnte plantepas, eller
— flishugges og ryges for at sikre, at det er fri for levende fyrretræsnematoder. Yderligere flytning af dette
røgede træ er tilladt, når det er ledsaget af det nævnte plantepas, eller
— flishugges og anvendes industrielt i den pågældende virksomhed, eller
— under officiel kontrol flyttes til en forarbejdningsvirksomhed, hvor det pågældende træ enten:
— varmebehandles, så der opnås en kernetemperatur på mindst 56 °C i 30 minutter, eller
— flishugges og ryges for at sikre, at det er fri for levende fyrretræsnematoder, eller
— flishugges og anvendes industrielt
c) i perioden mellem den 2. april og den 31. oktober skal modtageligt træ i form af rundtræ eller savskåret træ, med
eller uden bark, inklusive træ, der ikke har bibeholdt sin naturlige runding:
i) og som hidrører fra træer, som er konstateret angrebet af fyrretræsnematoden eller befinder sig i indsatsområder
eller viser symptomer på dårlig sundhedstilstand, enten:
— destrueres omgående under officiel kontrol på passende steder ved brænding, eller
— afbarkes omgående på passende steder uden for skoven, inden det under officiel kontrol flyttes til oplagringssteder, hvor træet behandles med et egnet insektbekæmpelsesmiddel, eller til oplagringssteder, som har et
egnet og godkendt vanddepot og mindst er til rådighed i den ovennævnte periode, med henblik på senere
flytning til en industrivirksomhed, hvor det:
— omgående flishugges og anvendes industrielt, eller
— omgående anvendes som brændsel i denne virksomhed, eller
— omgående varmebehandles, så der opnås en kernetemperatur på mindst 56 °C i 30 minutter, eller
— omgående flishugges og ryges for at sikre, at det er fri for levende fyrretræsnematoder
ii) og som hidrører fra andre træer end dem, der er nævnt i nr. i), afbarkes omgående på eller i umiddelbar nærhed
af fældningsstedet, og skal enten:
— kontrolleres officielt for tilstedeværelse af fyrretræsnematoden og Monochamus spp.; hvis tilstedeværelsen
bekræftes, er træet omfattet af bestemmelserne i nr. i); hvis tilstedeværelsen ikke bekræftes, kan træet under
officiel kontrol flyttes til en forarbejdningsvirksomhed med henblik på videre anvendelse som bygningstømmer, eller
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— under officiel kontrol flyttes til en virksomhed, hvor det pågældende træ enten:
— flishugges og anvendes industrielt, eller
— varmebehandles, så der opnås en kernetemperatur på mindst 56 °C i 30 minutter, eller
— flishugges og ryges for at sikre, at det er fri for levende fyrretræsnematoder
d) modtagelig bark skal:
— destrueres ved brænding eller anvendes som brændsel på et industrielt forarbejdningsanlæg, eller
— varmebehandles, så der opnås en temperatur på mindst 56 °C i 30 minutter overalt i barken, eller
— ryges for at sikre, at det er fri for levende fyrretræsnematoder
e) modtageligt træ i form af affald, som er produceret på fældningstidspunktet, skal brændes på egnede steder under
officiel kontrol:
— i perioden 1. november til 1. april: inden for denne periode, eller
— i perioden 2. april til 31. oktober: omgående
f) modtageligt træ i form af affald, som er produceret under træforarbejdningen, skal enten brændes omgående på
egnede steder under officiel kontrol, anvendes som brændselstræ på forarbejdningsanlægget eller ryges for at sikre,
at det er fri for fyrretræsnematoden
g) modtageligt træ i form af pakkasser, tremmekasser, tromler, lastpaller og lignende, pallerammer, stuvholt, afstandsklodser og -ribber, inklusive træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, skal:
— afbarkes
— være fri for insekthuller med en diameter på over 3 mm, og
— have et vandindhold på under 20 % i tørstoffet på fremstillingstidspunktet.

21.3.2001

21.3.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

L 81/39

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 12. marts 2001
om midlertidige hasteforanstaltninger, for så vidt angår træemballage, der helt eller delvis består af
uforarbejdet nåletræ med oprindelse i Canada, Kina, Japan og Amerikas Forenede Stater
(meddelt under nummer K(2001) 694)
(2001/219/EF)
på under 20 %. De ovennævnte oplysninger fra Finland,
Frankrig og Sverige viser, at disse foranstaltninger ikke er
tilstrækkelige til at give EF tilfredsstillende beskyttelse
mod indslæbning af fyrretræsnematoden, når sådant træ
importeres fra Canada, Kina, Japan og USA. Midlertidige
hasteforanstaltninger er derfor påkrævede.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000
om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning
inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, og

(5)

Disse hasteforanstaltninger bør gælde for importer til EF
af uforarbejdet træemballage, der helt eller delvis er
fremstillet af nåletræ med oprindelse i Canada, Kina,
Japan og USA. Det er dog ikke nødvendigt at anvende
disse foranstaltninger på træ af Thuja L., da Thuja L. ikke
er modtagelig for fyrretræsnematoden.

(6)

Hasteforanstaltningerne bør anvendes i to faser. I første
fase bør medlemsstaterne omgående træffe alle de relevante foranstaltninger til officiel overvågning af det
nævnte træ for yderligere at mindske risikoen for
indslæbning i eller spredning inden for EF af fyrretræsnematoden. Herved får de lande, hvor fyrretræsnematoden
vides at forekomme, mulighed for at sørge for behandling af træemballage, der helt eller delvis består af uforarbejdet nåletræ, undtagen Thuja L., i overensstemmelse
med kravene i denne beslutning som anden fase.

(7)

Det bør fastsættes, hvilke foranstaltninger der skal
træffes, hvis kravene ikke overholdes.

(8)

Hvis det viser sig, at de i denne beslutning nævnte
hasteforanstaltninger ikke er tilstrækkelige til at hindre
indslæbning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Buhrer) Nickle et al. eller ikke er blevet overholdt, bør
der forudses strengere eller alternative foranstaltninger.

(9)

Hasteforanstaltningernes virkning bør løbende vurderes
indtil den 15. juni 2002, navnlig på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne. Eventuelle efterfølgende
foranstaltninger vil blive overvejet på baggrund af resultaterne af denne vurdering.

(10)

De ovennævnte hasteforanstaltninger må også tages op
til revision på baggrund af resultaterne af de nuværende
drøftelser af udviklingen af en international FAO-norm
med »retningslinjer for emballage af uforarbejdet træ til
varetransport«.

ud fra følgende betragtninger:
(1)

Hvis en medlemsstat skønner, at der er overhængende
fare for indslæbning på dens område af fyrretræsnematoden Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle
et al. fra et tredjeland, træffer den midlertidigt alle
nødvendige supplerende foranstaltninger til at beskytte
sig mod denne fare.

(2)

Finland har underrettet de øvrige medlemsstater og
Kommissionen om, at der ved kontrolinspektioner i
2000 blev konstateret talrige angreb af fyrretræsnematoden på emballage af uforarbejdet nåletræ med oprindelse i Canada, Japan og USA. Endvidere har henholdsvis
Sverige og Frankrig også rapporteret angreb på uforarbejdet emballage af nåletræ med oprindelse i Canada og
Kina.

(3)

(4)

Finland har truffet officielle hasteforanstaltninger, ifølge
hvilke emballage bestående af træ af nåletræer, undtagen
Thuja L., men inklusive træ, der anvendes til at støtte
gods eller holde gods på plads, med oprindelse i tredjelande, hvor fyrretræsnematoden vides at forekomme
(dvs. Canada, Kina, Japan, Republikken Korea, Mexico,
Taiwan og USA), når den føres ind i Finland, siden den
31. maj 2000 har skullet være ledsaget af et plantesundhedscertifikat, hvori det attesteres, at træet har undergået
en af de behandlinger, der er fastsat i de finske hasteforanstaltninger.
For at beskytte EF mod indslæbning af fyrretræsnematoden er det på nuværende tidspunkt fastsat i direktiv
2000/29/EF, at uforarbejdet nåletræ med oprindelse i
tredjelande, hvor fyrretræsnematoden forekommer, skal
være afbarket, fri for insekthuller og have et vandindhold

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.
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De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
1.
Ved anvendelsen af denne beslutning forstås ved »modtageligt træ« træemballage, der helt eller delvis består af uforarbejdet træ af nåletræer (Coniferales), undtagen Thuja L., med
oprindelse i Canada, Kina, Japan og USA i form af pakkasser,
tremmekasser, tromler og lignende emballager, lastpaller og
lignende og patterammer, uanset om de rent faktisk anvendes
til transport af alle slags genstande eller ej.
2.
Modtageligt træ må kun føres ind på EF's område, hvis
det er i overensstemmelse med hasteforanstaltningerne i bilaget
til denne beslutning.
3.
Bestemmelserne i punkt 1, punkt 2, og punkt 3, andet
led, i bilaget til denne beslutning gælder kun for modtageligt
træ, der er bestemt for EF og afsendes fra de ovennævnte lande
den 1. oktober 2001 eller derefter. Bestemmelserne i punkt 3,
første led, i bilaget til denne beslutning gælder fra datoen for
meddelelsen af denne beslutning til medlemsstaterne, uden at
dette berører bestemmelserne i artikel 4.
4.
De foranstaltninger, der er fastsat i punkt 1.3, afsnit I, del
A, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF, gælder ikke for modtageligt træ, der er blevet behandlet i overensstemmelse med
kravene i bilaget til denne beslutning.
Artikel 2
Hvis det på grundlag af den overvågning, der er fastsat i punkt
3 i bilaget til denne beslutning, viser sig, at bestemmelserne i
bilaget til denne beslutning ikke er blevet overholdt i forbindelse med modtageligt træ, sørger den pågældende medlemsstat
for, at det modtagelige træ enten:
— behandles på en officielt godkendt måde, således at Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. tilintetgøres
— afvises
— destrueres ved:
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— forbrænding, eller
— nedgravning i stor dybde på steder, der er godkendt af
de i direktiv 2000/29/EF nævnte officielle ansvarlige
organer, eller
— forarbejdning på en officielt godkendt måde, således at
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.
tilintetgøres.
Alle sådanne foranstaltninger gennemføres under officielt tilsyn
af den pågældende medlemsstat.
Artikel 3
Uden at dette berører bestemmelserne i Kommissionens
direktiv 94/3/EF (1), forelægger hver enkelt medlemsstat, der
importerer modtageligt træ, inden den 28. februar 2002
Kommissionen og de øvrige medlemsstater en udførlig teknisk
rapport om resultaterne af den overvågning, den har gennemført i henhold til punkt 3 i bilaget til denne beslutning.
Artikel 4
Senest den 30. september 2001 tilpasser medlemsstaterne de
foranstaltninger, de har vedtaget for at beskytte sig mod
indslæbning og spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
et Buhrer) Nickle et al. for at bringe dem i overensstemmelse
med artikel 1, 2 og 3 og underretter straks Kommissionen om
de tilpassede foranstaltninger.
Artikel 5
Denne beslutning tages op til revision senest den 15. juni
2002.
Artikel 6
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2001.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 32 af 5.2.1994, s. 37, og berigtigelse (EFT L 59 af 3.3.1995,
s. 30).
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BILAG
Med henblik på anvendelsen af artikel 1 skal følgende hasteforanstaltninger overholdes:
1) Modtageligt træ med oprindelse i Canada, Japan eller USA:
i) skal varmebehandles eller ovntørres til en mindste kernetemperatur på 56 °C i mindst 30 minutter i et lukket
kammer eller en ovn, som er blevet testet, evalueret og godkendt officielt til dette formål.
Desuden skal det modtagelige træ være forsynet med et officielt godkendt mærke for varmebehandling eller
ovntørring, der gør det muligt at fastslå, hvor og af hvem den ovennævnte behandling er udført, eller
ii) skal være trykbehandlet (imprægneret) med et godkendt kemikalie i overensstemmelse med en officielt anerkendt
teknisk specifikation. Desuden skal det modtagelige træ være forsynet med et mærke, der gør det muligt at fastslå,
hvor og af hvem den ovennævnte behandling er udført, eller
iii) skal være røget med et godkendt kemikalie i henhold til en officielt anerkendt teknisk specifikation. Desuden skal
det modtagelige træ være forsynet med et mærke, der gør det muligt at fastslå, hvor og af hvem den ovennævnte
røgning er udført.
2) Modtageligt træ med oprindelse i Kina skal underkastes en af de foranstaltninger, der er nævnt i punkt 1 i dette bilag,
og være ledsaget af et plantesundhedscertifikat som omhandlet i artikel 7 og 8 i direktiv 2000/29/EF, hvoraf de
gennemførte foranstaltninger fremgår.
Som undtagelse fra og uden at det berører bestemmelserne i bilag IV til direktiv 2000/29/EF, gælder de i punkt 1 i
dette bilag nævnte foranstaltninger ikke for modtageligt træ med oprindelse i områder i Kina, hvor Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. vides ikke at forekomme, idet der tages hensyn til resultaterne af undersøgelser, som er gennemført i disse områder. Kommissionen opstiller en liste over »områder«, hvor Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. vides ikke at forekomme og forelægger denne liste for Den Stående Komité
for Plantesundhed og for medlemsstaterne.
3) Overholdelsen af bestemmelserne i:
— bilag I, del A, afsnit I, litra a), nr. 14, bilag II, del A, afsnit I, litra a), nr. 8 og, indtil den 30. september 2001, bilag
IV, del A, afsnit I, punkt 1.3, til direktiv 2000/29/EF, og
— punkt 1 og 2 i dette bilag
overvåges af de i direktiv 2000/29/EF nævnte officielle ansvarlige organer i henhold til en plan, som disse organer har
opstillet.
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